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SUBIECT: TVA LA ÎNCASARE 

   
 

Prin OPANAF nr. 1503/2016 se aprobă: 

− Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare; 

− Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, 

− Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului (097) 
''Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare'', 

− Modelul și conținutul formularelor:  
a. ''Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile 

care aplică sistemul TVA la încasare'' - se contestă în 45 zile 
calendaristice (30 zile anterior),  

b. ''Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare'',  

c. ''Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind 
înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare''. 

În ce privește înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare, Procedura de înregistrare are în vedere: 

a) înregistrarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; 
b) înregistrarea persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri 
de TVA în cursul anului calendaristic curent; 
c) îndreptarea erorilor privind înregistrarea în registru - decizia se poate 
contesta în termen de 45 zile (30 zile anterior) de la data comunicării. 

Procedura de radiere se aplică pentru următoarele situații: 
a) persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au 
realizat o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul (2.250.000 lei), dar 
renunță la aplicarea sistemului; 
b) persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au 
realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul și depun notificarea 
(formular 097); 
c) persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au 
realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul și nu depun notificarea 
(formular 097); 
d) persoane impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de 
TVA sau care fac parte dintr-un grup fiscal unic. 

Acest ordin abrogă: 

− OPANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din 
oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și 
conținutului unor formulare și  

− OPANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului (097) ''Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului 
TVA la încasare''. 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
1.503/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare, la 
cerere, în Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul 
TVA la încasare și a Procedurii de 
radiere, la cerere sau din oficiu, din 
Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la 
încasare, precum și a modelului și 
conținutului unor formulare, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 403 
din 27 mai 2016   
*intrare în vigoare: 27 mai 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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