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DOMENIU: TVA. PROCEDURĂ 
FISCALĂ 

 

T A X  focus 
nr. 43/4 august 2016  

SUBIECT: ÎNREGISTRARE, LA 
CERERE, ÎN SCOPURI DE TVA 

   
 

OPANAF nr. 2.011/2016 aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în 
scopuri de TVA și abrogă OPANAF nr. 18/2015. Față de reglementarea 
anterioară, au fost introduse următoarele modificări: 
- se actualizează referirile la noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015).  

- pentru persoanele impozabile, societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor 
nr. 31/1990 care nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura 
activitate economică, nu se aplică prevederile acestui ordin. În acest caz, 
se aplică reglementările aprobate prin OPANAF (neprecizat, probabil că 
este vorba de OPANAF nr. 3840/2015), respectiv prevederile procedurale 
privind criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA;  

- notificarea pentru soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de ca 
urmare a completării incomplete sau incorecte va cuprinde și erorile 
constatate; 

- se introduce în categoria conducătorilor unității fiscale și șeful 
administrației pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcției generale 
regionale a finanțelor publice, iar în categoria conducător adjunct al unității 
fiscale se include și șeful administrației adjunct – colectare din cadrul 
administrației pentru contribuabilii mijlocii din direcția generală regională a 
finanțelor publice; 

- Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA, precum și cea cu privire la 
respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA sunt semnate numai 
de către conducătorul unității fiscale. Contestația împotriva acestor decizii 
se poate formula în termen de 45 de zile de la data comunicării (anterior, 
30 zile); 

- Compartimentul de specialitate verifică datele de identificare ale 
administratorilor persoanei impozabile și ale asociaților, precum și 
ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de 
înregistrare în scopuri de TVA, prin intermediul Registrului contribuabililor 
sau Registrului comerțului electronic (RECOM); 

- Cererea de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile 
cărora li s-a anulat codul de TVA  ca urmare a nedepunerii de deconturi 
de TVA nu va mai fi însoțită de:  

(i) declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a 
capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice 
care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088); și  

(ii) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care 
să rezulte datele de identificare ale administratorilor/asociaților 
persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în 
scopuri de TVA şi ponderea deţinută în capitalul social.  

Se vor depune toate deconturile de TVA (formular 300) care nu au fost 
depuse la termen împreună cu cererea motivată din care să rezulte că 
persoana impozabilă se angajează să depună la termenele prevăzute de 
lege deconturile de taxă. 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
2.011/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare, la 
cerere, în scopuri de taxa pe 
valoare adăugată, potrivit 
prevederilor art. 316 alin. (12) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru aprobarea 
modelului și conținutului unor 
formulare, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 589 din 3 august 2016  , 
publicat în Monitorul Oficial nr. 
589 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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