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  DOMENIU: COD FISCAL 

T A X  focus 
nr. 1/6 ianuarie 2015  

SUBIECT:  ÎNREGISTRAREA ÎN 
SCOPURI DE TVA 

   
 

1. OPANAF nr. 3840/2015 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și 
abrogă OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea 
înregistrării în scopuri de TVA. 

Ca și reglementarea anterioară, OPANAF nr. 3840/2015 stabilește criteriile pe 
baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor 
înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 care sunt supuse înmatriculării 
la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform 
art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 
(fostul articol 153 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (91) din Legea nr. 571/2003). 

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA 
rămân neschimbate: 

- persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi 
economice în spaţiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare şi 
nici în afara acestora; 

- niciunul dintre administratorii si/sau asociaţii persoanei impozabile care 
solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi nici persoana impozabilă însăşi 
nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni si/sau faptele prevăzute la art. 4 
alin. (4) lit. a) şi b) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; 

- evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura 
activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA 
cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul 
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi 
deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România, 
realizată de organele fiscale. 

Procedura pentru aprobarea/respingerea înregistrării în scopuri de TVA a 
rămas neschimbată. 

2. OMFP nr. 4144/2015 abrogă următoarele ordine: 

- OMFP nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material 
lemnos pentru care se aplică taxare inversă; 

- art. 1 și anexele 1, 2 și 3 la OMFP nr. 2224/2006 pentru aprobarea unor 
proceduri privind înregistrarea și gestiunea persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA; 

- OMEF nr. 1372/2008 privind organizarea evidenței în scopul taxei pe 
valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal; 

- OMFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea 
sistemului TVA la încasare. 

3. OPANAF 3841/2016 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
(088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a 
capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera 
TVA“ intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial (6 ianuarie 2016). 
La data intrării în vigoare se abroga OPANAF nr. 1966/2015. 

Față de reglementarea anterioară au fost actualizate referințele la actele 
normative relevante (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată). 

CUPRINS 
1. Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 3840/2015 privind stabilirea 
criteriilor pentru condiționarea 
înregistrării în scopuri de TVA, 
publicat în M. Of. nr. 5 din 5 
ianuarie 2016. 

*intrare în vigoare la 1 ianuarie 2016 

2. Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 4144/2015 privind 
abrogarea unor ordine care 
cuprind reglementări în domeniul 
taxei pe valoarea adăugată, 
publicat în M. Of. nr. 7 din 6 
ianuarie 2016. 

*intrare în vigoare la 6 ianuarie 2016 

3. Ordin președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 3841/2015 privind aprobarea 
modelului şi conţinutului 
formularului (088) „Declaraţie pe 
propria răspundere pentru 
evaluarea intenţiei şi a capacităţii 
de a desfăşura activităţi 
economice care implică operaţiuni 
din sfera TVA“, publicat în M.Of. 
nr. 8 din 6 ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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