
  

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 

ORDIN NR. 
 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a 
vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor 

formulare 
 

În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  al art.153 şi 1531 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al 
art.7, art.78 alin.(3) şi art.228 alin.(2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  
 
 

O R D I N 
 
Art.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu 
privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.658 din 25 octombrie 2013, se modifică după 
cum urmează: 

 
1. Anexa nr.1 se modifică după cum urmează: 
a) La capitolul I „Dispoziţii generale” punctul 7 va avea următorul cuprins: 
„7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la 

pct.6 lit.a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei 
impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform 
art.153 din Codul.” 
 b) La capitolul II „Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor 
impozabile” Secţiunea a 2-a, punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului 
menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din 
oficiu, în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind 
reluarea activităţii.” 
 c) La capitolul IV „Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de 
TVA sau anularea, din oficiu, înregistrării în scopuri de TVA”, punctul 7 va avea 
următorul cuprins: 

 „7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, 
persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau Registrul 
persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de 
specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în aceste registre ca urmare a 
îndreptării erorii.” 
 



  

 2. Anexa nr.3 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 
 3. Anexa nr.6 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 

Art.II  – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art.III – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile 
fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin. 

. 
 
 
 

Emis la Bucureşti, în data de  
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Gelu-Ştefan DIACONU 


