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  DOMENIU: COD FISCAL 

T A X  focus 
nr. 13/11 februarie 2016  

SUBIECT:  TAXA PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ. ÎNREGISTRARE. 
MĂSURI DE SIMPLIFICARE 

   
 

1. OPANAF nr. 521/2016 aprobă Procedura de înregistrare în scopuri de TVA 
conform prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) cu unele modificări față de 
reglementarea anterioară (OPANAF nr. 1967/2011 - abrogat de acest ordin):  

a) Se actualizează referirile la articolele din Codul fiscal conform Legii nr. 
227/2015. 

b) Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile este valabilă 
începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării. 

c) Documentația depusă de persoana impozabilă în vederea înregistrării în 
scopuri de TVA se diferențiază astfel: 

o înregistrare conform art. 316 alin. (1) lit. a), persoane impozabile 
supuse înmatriculării la registrul comerțului - cerere de înregistrare și 
documente pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura 
activitate economică. 

o înregistrare conform art. 316 alin. (1) lit. a), persoane impozabile care 
nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului - declarație de 
înregistrare cu rubrica ''Date privind vectorul fiscal'', secțiunea TVA 
completată. 

o înregistrare conform art. 316 alin. (1) lit. c - declarație de mențiuni cu 
rubrica ''Date privind vectorul fiscal'', secțiunea TVA completată și 
documente pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura 
activitate economică. 

d) Se actualizează formularul ''Decizie privind înregistrarea în scopuri de 
taxă pe valoarea adăugată  potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau 
c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare''. 

2. OMFP nr. 102/2016 aprobă Instrucțiunile de aplicare a măsurilor de 
simplificare în domeniul TVA pentru bunuri mobile corporale și retururi de 
bunuri în spațiul UE. Nu există modificări față de reglementarea anterioară cu 
excepția actualizării articolelor din Codul fiscal și înlocuirii noțiunii 
''Comunitate'' cu noțiunea ''Uniunea Europeană''. 

Acest ordin abrogă reglementarea anterioară (OMFP nr. 3417/2009). 
 

 

 

CUPRINS 
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 
521/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare în scopuri 
de taxă pe valoarea adăugată, 
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) 
lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, și pentru 
aprobarea modelului și conținutului 
unui formular, publicat în M. Of. nr. 
91 din 8 februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 8 februarie 2016 

2. Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 102/2016 pentru 
aprobarea Instrucțiunilor de aplicare 
a măsurilor de simplificare din 
Uniunea Europeană, legate de lucrări 
asupra bunurilor mobile corporale și 
a Instrucțiunilor de aplicare a 
măsurilor de simplificare în 
domeniul taxei pe valoarea adăugată 
privind retururile de bunuri în spațiul 
Uniunii Europene și tratamentul 
fiscal al reparațiilor efectuate în 
perioada de garanție și postgaranție, 
publicat în M. Of. nr. 96 din 9 
februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 9 februarie 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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