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ANAF propune formulare pentru regimul special de TVA pentru agricultori

Agricultorii  vor  beneficia,  din  1  ianuarie  2017,  de  un  regim  special  de  TVA,
introdus prin  Ordonanța de Urgență  a  Guvernului  nr.  84/2016 pentru  modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,  care aduce modificări
Codului fiscal. 

Agricultorul  care  solicită  regimul  special  depune la  ANAF o  notificare  privind
aplicarea regimului special, pentru a putea beneficia de scutirea de mai multe obligații,
cum ar fi înregistrarea în scopuri de TVA la momentul în care cifra de afaceri depășește
220.000 de lei, păstrarea evidenţelor în scopuri de TVA, ori depunerea decontului de
taxă pentru livrările de produse/servicii agricole.

De asemenea, în condițiile prevăzute de alin. (16) al aceluiași articol, persoanele
impozabile  înregistrate  în  scopuri  de  TVA,  care  optează  pentru  aplicarea  regimului
special pentru agricultori, pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special.  Solicitarea se poate depune la
ANAF între 1 şi  10 a fiecărei  luni  următoare perioadei fiscale aplicate  de persoana
impozabilă. Anularea înregistrării  este valabilă  de la data comunicării  deciziei privind
anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Potrivit art.3151 alin.(15) din Codul fiscal, agricultorul care aplică regimul special
de TVA poate  opta  oricând  pentru  aplicarea regimului  normal  de  taxă,  în  condiţiile
prevăzute prin norme, prin  depunerea unei notificări  în acest sens, caz în care este
radiat din Registrul agricultorilor care aplică regimul special de TVA până la data de 1 a
lunii  următoare  celei  în  care  a  fost  depusă  notificarea.  Agenţia  Naţională  de
Administrare Fiscală organizează Registrul agricultorilor care aplică regimul special de
TVA.  Registrul  este  public  şi  se  afişează  pe  site-ul  ANAF.  Înscrierea  în  Registrul
agricultorilor  care  aplică  regimul  special  se  face  pe  baza  notificărilor  depuse  de
agricultorii care aplică regimul special de TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei
în care a fost depusă notificarea.

Având  în  vedere  cele  de  mai  sus,  este  necesară  emiterea  unui  ordin  al
președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,  prin  care  să  fie  aprobat
modelul  și  conținutul  formularului  de  notificare  privind  aplicarea/încetarea  aplicării
regimului special pentru agricultori  (formular 087). Totodată, întrucât modelul deciziei
privind anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA este aprobat prin  Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea
modelului şiconţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată, este necesară completarea acestui formular de decizie,
cu o rubrică distinctă pentru situația în care persoana impozabilă solicită scoaterea din
evidenţa  persoanelor  înregistrate  în  scopuri  de  TVA  în  vederea  aplicării  regimului
special pentru agricultori.



*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniţiate  de  ANAF,  sunt  făcute  publice  pe  site-ul  instituţiei  la  adresa
www.anaf.ro,  domeniul INFO  ANAF/  Transparen ţa  decizional ă. De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la  Serviciul  Comunicare,  Relaţii  Publice  şi  Mass-Media  din cadrul  ANAF, cu sediul  în  str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
următoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poştală: Agen ţia  Naţional ă  de  Administrare  Fiscal ă,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a  avea  acces  la  informaţiile  de  presa  privind  aplicarea Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa
decizională  în  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  se  poate  accesa  domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

     

Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare
 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  .


