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Ordinul președintelui ANAF nr. 605/2017
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.
*intrare în vigoare: 1 februarie 2017

SUBIECT: ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

Potrivit OPANAF nr. 605/2017, evaluarea intenției și a capacităţii
persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice se
realizează în continuare de către organele fiscale, menținându-se
încadrarea în grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.
Ordinul este corelat și actualizat, ca urmare a intrării în vigoare a
OPANAF nr. 210/2017 prin care s-au abrogat prevederile privind
completarea și depunerea formularului (088) „Declaraţie pe propria
răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a
desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera
TVA“.
Completările aduse prin OPANAF nr. 605/2017 față
reglementarea anterioară se referă la următoarele aspecte:

de

a) pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în
scopuri de TVA și au depus formularul (088) până la data de 1
februarie 2017, ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării
solicitării de prelungire a termenului de depunere, se va aplica
procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în
scopuri de TVA.
b) pentru persoanele impozabile care nu au depus formularul (088)
până la 1 februarie 2017, se vor aplica prevederile privind criteriile
pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA din OPANAF
nr. 605/2017 - anexa nr. 2 la ordin (identice cu cele din OPANAF
nr. 2393/2016, mai puțin obligația de a depune formularul).
c) pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată se vor aplica
prevederile din anexa nr. 4 la ordin referitoare la Procedura de
anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316
alin. (11) lit. h) Cod fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu
sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr.
31/1990, care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura
activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a
TVA (similare cu cele din OPANAF nr. 2393/2016, cu unele
completări referitoare la persoanele impozabile care nu îndeplinesc
condițiile de scoatere din evidență ca plătitor de TVA sau cele care
îndeplinesc cel puțin una din condițiile de scoatere din evidență).

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.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2393/2016 prin care s-au stabilit
criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

© Tax&Business Solutions SRL 2017

TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL
Str. Gen. N. Haralambie nr. 12, sector 4, Bucuresti,
tel. 031 4378213, email: contact@taxation.ro, www.taxation.ro

