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Prin OMFP nr. 2393/2016 au fost aprobate: 

I. Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA; 
II. Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 

potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în 
România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse 
înmatriculării la registrul comerţului; 

III. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul 
activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 
31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică 
intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică 
operaţiuni în sfera de aplicare a TVA 

I. Cu privire la criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA au 
survenit următoarele modificări: 

- se definesc noțiunile: procedură de evaluare nefinalizată, organ fiscal central, 
organ fiscal competent, direcția regională antifraudă fiscală competentă, 
compartiment de evaluare, conducătorul unității fiscale, conducătorul adjunct 
al unității fiscale, asociat majoritar. 

- încadrarea persoanelor impozabile în grupele de risc se face pe baza 
analizei intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică 
operațiuni din sfera TVA, efectuată de organele fiscale. Grupele de risc sunt: 

(i) risc scăzut - persoana impozabilă îndeplinește criteriile de evaluare,  
(ii) risc mediu - persoana impozabilă îndeplinește parțial criteriile de 

evaluare, 
(iii) risc ridicat - persoana impozabilă nu îndeplienște criteriile de evaluare. 

- criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA rămân 
neschimbate față de reglementarea anterioară (OPANAF nr. 3840/2015) cu 
mențiunea că al doilea criteriu va avea în doar vedere asociații majoritari sau 
asociatul unic și/sau administratorii (anterior, administratorii și/sau asociații). 

- formularul (088) utilizat pentru evaluarea intenției și capacității de a 
desfășura activități economice trebuie să fie validat de către aplicația 
informatică. 

- termenul de notificare a persoanei impozabile în vederea completării 
documentației ce însoțește solicitatea de înregistrare în scopuri de TVA este 
de 3 zile lucrătoare (o zi anterior) de la data depunerii solicitării incomplete. 
Imposibilitatea soluționării cererii ca urmare a nedepunerii documentației 
complete în termenul stabilit în notificare va fi anunțată în termen de 3 zile 
lucrătoare. 

- se actualizează procedura internă pentru soluționarea solicitării de 
înregistrare în scopuri de TVA.  

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 2393/2016 privind 
stabilirea criteriilor pentru 
condiţionarea înregistrării în 
scopuri de TVA, pentru aprobarea 
Procedurii privind înregistrarea în 
scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată potrivit art. 316 alin. (12) 
lit. e) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal a persoanelor 
impozabile, societăţi, cu sediul 
activităţii economice în România, 
înfiinţate în baza Legii societăţilor 
nr. 31/1990, supuse înmatriculării 
la registrul comerţului şi pentru 
aprobarea Procedurii de anulare, 
din oficiu, a înregistrării în scopuri 
de taxă pe valoarea adăugată 
potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a persoanelor impozabile, 
societăţi, cu sediul activităţii 
economice în România, înfiinţate în 
baza Legii societăţilor nr. 31/1990, 
supuse înmatriculării la registrul 
comerţului care nu justifică 
intenţia şi capacitatea de a 
desfăşura activităţi economice 
care implică operaţiuni în sfera de 
aplicare a TVA, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 629 din 17 
august 2016   
*intrare în vigoare: 17 august 2016.  
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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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- respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA 
are loc și dacă persoana impozabilă se regăseşte într-o 
altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA 
dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) Cod 
fiscal.  Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii 
de înregistrare, se asigură exercitarea, de către 
contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit conform 
art. 9 C.proc.fisc. Respingerea solicitării are loc și dacă 
reprezentantul legal al persoanei impozabile nu 
furnizează informațiile și documentele solicitate de 
organele fiscale. 

- în cazul persoanelor impozabile încadrate la risc 
mediu, persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în 
care nu se admite cererea de amânare a datei de 
prezentare la interviu. 

- se stabilește procedura în cazul în care reprezentantul 
legal al persoanei impozabile se prezintă la organul 
fiscal, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile 
solicitate, dar nu justifică intenţia şi capacitatea 
persoanei impozabile de a desfăşura activităţi 
economice care implică operaţiuni din sfera TVA. 

- decizia de respingere a înregistrării în scopuri de TVA 
va cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu 
justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi 
economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a 
TVA. 

- decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri 
de TVA se emite în termenele prevăzute art. 77 
C.proc.fisc (45 zile de la înregistrare, cu perioadele de 
prelungire prevăzute), dar nu înainte de data la care se 
comunică certificatul de înmatriculare în registrul 
comerţului. 

II. Procedura de înregistrare în scopuri de TVA conform 
art. 316 alin. (2) lit. e) Cod fiscal este nou-introdusă. 
Aceasta are în vedere persoanele impozabile, societăți 
cu sediul activității economice în România, înființate în 
baza Legii nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul 
comerţului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în 
scopuri de TVA deoarece nu au justificat intenţia şi 
capacitatea de a desfăşura activitate economică ce 
implică operațiuni are intră în sfera de aplicare a TVA. 

În acest caz se prevede obligația de atașa formularul 
088 la cererea de înregistrare în scopuri de TVA a 
acestor persoane impozabile. Decizia de 
aprobare/respingere a înregistrării se emite în baza 

analizei efectuate de compartimentul de specialitate prin 
care se evaluează capacitatea și intenția persoanei 
impozabile de a desfășura activități economice din sfera 
TVA. Împotriva acestor decizii se poate formula 
contestație în termen de 45 zile de la data comunicării. 

III. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 
alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal este nou-introdusă. Aceasta are în vedere 
persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii 
economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 
31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, 
care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura 
activitate economică ce implică operațiuni din sfera de 
aplicare a TVA. 

Criteriile în baza cărora se evaluează intenția și 
capacitatea de a desfășura activități economice din 
sfera TVA sunt cele menționate mai sus (similare celor 
din OPANAF nr. 3840/2015): 

- persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu 
desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat 
sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în 
afara acestora; 

- administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile 
şi nici persoana impozabilă însăşi nu au/are înscrise 
în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute 
la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015; 

- evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor 
impozabile de a desfăşura activităţi economice care 
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu 
drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care 
locul livrării/prestării se consideră ca fiind în 
străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în 
care aceste operaţiuni ar avea locul în România. 

În urma evaluării, persoanele impozabile sunt încadrate 
în cele trei categorii de risc: scăzut, mediu și ridicat. 
Mențiunile de la pct. I de mai sus se mențin și în acest 
caz. 

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA 
este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării 
în scopuri de TVA, moment de la care se anulează şi 
certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Împotriva 
acestei decizii se poate formula contestație în termen de 
45 zile de la data comunicării. 

Prin acest ordin se abrogă OPANAF nr. 3840/2015. 

 

 

 


