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 Acest ordin modifică OPANAF nr. 3699/2015 referitor al procedurii 
de soluționare a cererilor de rambursare a TVA. Principalele 
modificări se referă la următoarele aspecte: 

1. Se modifică obiectivul procedurii în sensul evaluării riscului fiscal 
atât pentru persoanele impozabile, cât şi pentru deconturile cu sume 
negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de acestea. 

2. Se constituie baza de date speciale cu persoane impozabile în 
vederea evaluării riscului fiscal. Baza de date specială reprezintă o 
listă în care se înscriu persoanele impozabile despre care există 
informații că reprezintă risc fiscal la rambursarea TVA, în baza unor 
referate motivate întocmite de compartimentul de specialitate, pe 
baza informațiilor pe care acestea le obțin de la structurile cu atribuții 
de inspecție fiscală, administrare fiscală, Direcția Generală Anti-
fraudă, compartimentele juridice. 

3. Se stabilesc situațiile prin care persoanele impozabile se 
încadrează în categoria risc fiscal mare: 

a) primirea de documente oficiale de către organele fiscale de la alte 
instituții, care vizează aspecte de natură fiscală şi care ar putea avea 
incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA (numai 
dacă informațiile respective au legătură cu operațiunile economice 
desfășurate de persoana impozabilă); 

b) constatarea de fapte care pot întruni elementele constitutive ale 
unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală în cadrul acțiunilor de 
control fiscal.  

c) dacă au fost stabilite, în cadrul inspecției fiscale anterioare, 
diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 
50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul 
inspecției fiscale ulterioare; 

d) dacă s-au constatat neconcordanțe semnificative între informațiile 
înscrise de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în formularul 
394 şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanțe 
semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate 
de către persoana impozabilă prin declarația recapitulativă 390 VIES. 

Se stabilește pentru fiecare din situațiile de mai sus modalitatea de 
întocmire a referatelor și categoriile informații pe care le conțin 
acestea, precum și modalitatea de comunicare internă a informațiilor 
referitoare la persoanele impozabile înscrise în baza de date specială 
precum și procedura de radiere din baza de date specială. 

4. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare 
depuse de contribuabilii mai/mijlocii se încadrează la risc fiscal mare 
dacă pentru respectivul contribuabil a fost declanșată procedura de 
lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura insolvenței, cu 
excepția celor pentru care este confirmat un plan de reorganizare, în 
condițiile legii speciale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORUL OFICIAL nr. 262/13 apr.2017 
Ordinul președintelui ANAF nr. 1232/2017 
privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3699/2015 
pentru aprobarea Procedurii de 
soluționare a deconturilor cu sume 
negative de taxă pe valoarea adăugatp cu 
opțiune de rambursare ți pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare 
*intrare în vigoare: 13 aprilie 2017  

NOTĂ:  

Se aplică începând cu deconturile cu sume 
negative de TVA cu opțiune de rambursare 
depuse după data de 1 mai 2017, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

nr. 13/ 21 aprilie 2017  

   

 
SUBIECT: RAMBURSARE TVA 

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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5. În cazul deconturilor cu risc fiscal mic, 
compartimentul de specialitate va emite decizia de 
rambursare în termen de o zi de la încadrarea la risc 
fiscal mic (în reglementarea anterioară: 5 zile de la 
depunerea decontului).  

Decizia de rambursare, în cazul în care suma 
solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu 
standardul individual negativ (SIN – suma maximă a 
TVA ce poate fi rambursată fără analiză 
documentară sau inspecție fiscală anticipată) se 

emite în termen de o zi de la încadrarea în categoria 
de risc fiscal mic (în reglementarea anterioară: 5 zile 
de la depunerea decontului). 

6. Se modifică termenul de soluționare a 
deconturilor cu sume negative, supuse analizei de 
risc, la 25 zile calendaristice de la depunerea 
acestora, față de 15 zile calendaristice în 
reglementarea anterioară. 

7. Ordinul se aplică începând cu deconturile depuse 
după data de 1 mai 2017. 

 

 

 


