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DOMENIU: TVA. PROCEDURĂ 
FISCALĂ 

 

T A X  focus 
nr. 42/4 august 2016  

SUBIECT: ANULAREA CODULUI 
DE TVA 

   
 

OPANAF nr. 2012/2016 aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a 
vectorului fiscal cu privire la TVA. Față de reglementarea anterioară, sunt 
introduse următoarele modificări: 

- se actualizează referirile la Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) și Codul de 
procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), respectiv OG nr. 39/2015 privind 
cazierul fiscal (aceasta din urmă a abrogat OG nr. 75/2001). 

- procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal nu se aplică pentru 
persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul 
activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 
31/1990, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate 
economică. În acest caz, se prevede că se vor aplica reglementările aprobate 
prin OPANAF (nu se precizează care – probabil OPANAF nr. 3840/2015). 

- noțiunea de conducător al unității fiscale include și șeful Administrației fiscale 
pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a 
Finanțelor publice București, iar conducătorul adjunct al unității fiscale include 
și șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației finanțelor 
publice pentru sectoarele din București. 

- decizia de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA pentru persoanele 
impozabile obligate la înregistrare, dar care nu solicită acest lucru se emite pe 
baza deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente 
diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la 
persoane juridice sau fizice. 

- pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în 
inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, se procedează la 
anularea, din oficiu, a înregistrării dacă acestea nu au fost declarate inactive 
fiscal, conform art. 92 C.pr.fisc până la data selecției efectuată de efectuată de 
compartimentul de specialitate în baza informațiilor transmise de ONRC. 

- în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana 
impozabilă însăși au/are fapte înscrise în cazierul fiscal, se procedează la 
anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. 

- persoanele înregistrate în scopuri de TVA care nu au evidențiat nicio 
achiziție de bunuri/servicii și nicio livrare de bunuri/prestare servicii pe 
rândurile cu caracter de impunere, dar nici pe rândurile cu caracter informativ 
din deconturile de TVA pe ultimele 6 luni consecutive sau 2 trimestre 
calendaristice vor fi selectate de compartimentul de specialitate, începând cu 
deconturile aferente lunii ianuarie 2016. 

- decizia de înregistrare, din oficiu/decizia de anulare, din oficiu/decizia pentru 
îndreptarea erorilor referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA se semnează 
numai de către conducătorul unității fiscale. Împotriva acestor decizii se poate 
depune contestație în 45 zile de la data comunicării. 

Ordinul intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării (13 august 
2016), dată la care se abrogă OPANAF nr. 3331/2013. 

 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
2012/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de modificare, din 
oficiu, a vectorului fiscal cu privire 
la TVA, precum și a modelului și 
conținutului unor formulare, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 592 
din 3 august 2016   
*intrare în vigoare: 13 august 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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