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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor condiţiile în care 
este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, aşa 
cum sunt prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
În temeiul art.153 alin.(9) lit c) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, organele fiscale 
anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul 
în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au 
înscrise în cazierul fiscal una din următoarele fapte: 

a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; 
b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, 

stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul 
căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz. 

În aceste cazuri, anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă de la data 
comunicării Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Cu 
aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. 
Precizăm că începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi 
înregistrările efectuate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi Registrul operatorilor intracomunitari, în măsura în care persoanele sunt 
înscrise în aceste registre. 
De asemenea, reamintim că începând cu data de 1 februarie 2013 (data intrării în 
vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale) a fost 
introdusă obligaţia persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor 
intracomunitari de a depune la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor 
administratori, precum şi al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al 
societăţii (cu excepţia societăţilor pe acţiuni), în termen de 30 de zile de la data 
modificării listei administratorilor/asociaţilor. 
Persoanele impozabile care nu respectă această obligaţie sunt radiate, din oficiu, de 
organul fiscal competent, din Registrul operatorilor intracomunitari. 

Informaţii detaliate se pot obţine la: 
-     birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; 
-     telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60; 
-     accesând site-ul: www.anaf.ro
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 Pentru orice reclamaţie sau neregulă referitoare 

 la administraţia fiscală, apelaţi gratuit ANAF,  la nr. de .  
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