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1. OPANAF nr. 631/2016 aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de 
completare a formularelor: 

- ”Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor 
persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)"; 

- "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru 
persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, 
dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)"; 

- "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru 
care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat 
achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)"; 

- "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 
316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare (098)"; 

- "Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării 
regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal". 

Formularele rămân neschimbate ca structură (față de vechea reglementare - 
OPANAF nr. 7/2010 și OPANAF nr. 1768/2012).  

Ordinul actualizează referirile la articolele din Codul fiscal potrivit Legii nr. 
227/2016. Se adaugă la formularul (091) faptul că acesta se completează în 
două exemplare, unul se depune la organul fiscal competent, iar cel de al 
doilea se păstrează de persoana impozabilă. De asemenea, la ”Decizia de 
anulare a înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de 
scutire prevăzut la art. 310 Cod fiscal (098)” se adaugă faptul că odată cu 
anularea înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul 
operatorilor intracomunitari și/sau în registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare, dacă persoana impozabilă era înscrisă în 
aceste registre. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 7/2010 și OPANAF nr. 1768/2012. 

2. OPANAF nr. 726/2016 aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de 
completare a formularului (012). Se actualizează referirirle la articolele din 
Codul fiscal potrivit Legii nr. 227/2016. Formularul rămâne neschimbat ca 
structură (față de vechea reglementare – OPANAF nr. 1994/2012), se elimină 
doar obligația aplicării ștampilei. 

Acest ordin abrogă OPANAF 1994/2012 începând cu data publicării. 
 

 

CUPRINS 
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 
631/2016 pentru aprobarea modelului 
și conținutului unor formulare de 
înregistrare/anulare a înregistrării în 
scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, publicat în M. Of. nr. 131 
din 19 februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 19 februarie 2016 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 
726/2016 pentru aprobarea modelului 
și conținutului formularului (012)  
''Notificare privind modificarea 
sistemului anual/trimestrial de 
declarare și plată a impozitului pe 
profit'', publicat în M. Of. nr. 136 din 
22 februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 22 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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