
 
   

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin.(12) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 
 
 Prin Legea nr.227/2015privind Codul fiscal,cu modificările și completările 
ulterioare, se abrogă,începând cu 1 ianuarie 2016, Legeanr.571/2003 privind 
Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare. Prin acest nou act normativ 
s-au adus îmbunătățiri și prevederilor privind înregistrarea, la cerere,în scopuri de 
TVA. 
 De asemenea, prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificărileși completările ulterioare, se abrogăîncepând cu 1 ianuarie 2016, 
Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificărileși completările ulterioare. Prin acest nou act normativ au fost aduse 
modificări și dispozitțiilor legale privind termenul de depunere a contestației 
împotriva actelor administrative fiscale, în sensul prelungirii acestuia de la 30 de 
zile la 45 de zile. 
 În vederea ușurării sarcinii persoanei impozabile s-a înlocuit, în proiectul 
de ordin, prevederea potrivit căreia cererea de înregistrare în scopuri de 
TVA(099) se depuneinsoțitâ și de ”certificatul constatator emis de oficiul 
registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale 
administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în 
scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea 
deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de 
TVA”, cu mențiunea că acestă verificare se face prin consultarea Registrul 
comerţului electronic (RECOM). 
 În prezent, procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.18/2015. 
 
 Având în vedere modificările legislative mai sus menționate și ținând cont 
de renumerotarea articolelor preluate în noul Cod fiscal și în noul Cod de 
procedură fiscală, este necesară elaborarea unei noi proceduri de modificarea, 
din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA și a unor noi formulare de notificări 
și decizii utilizate de organele fiscale în aplicarea acestei proceduri.   
  


