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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

O R D I N   NR. 

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 

potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
 

 

În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.5 alin. (4) teza a II-a și ale art.316 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct.88 alin.(1) 

lit.c) și d) din Titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Normelor metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art.342 alin.(4) și (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului 

Finanțelor Publice, comunicat prin adresa nr. ___________ din ________,  

 

 

       preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul: 

 

O  R  D  I  N 

    

ART.1 - Se aprobă Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 

potrivit prevederilor art.316 alin (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa, care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

 

ART.2 - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă 

trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice 

reprezintă trimiteri la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

ART.3 - (1) Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, care solicită 

înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, se consideră 

valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. 

(2) Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, care solicită înregistrarea 

în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Codul fiscal, se consideră 

valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită 

înregistrarea. 

 

ART.4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

ART.5 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.521/2016 pentru aprobarea 

Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor 

art.316 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
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completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 8 februarie 2016. 

 

ART.6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale 

finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

 

 

Emis la Bucureşti, la data de ................................. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

MIRELA CĂLUGĂREANU 

 

 


