
SITUA�II ÎN CARE ORGANUL FISCAL ANULEAZ� ÎNREGISTRAREA ÎN
SCOPURI DE TVA A PERSOANEI IMPOZABILE,

OBLIGA�II FISCALE 
[art. 153 alin. (9) �i (91) �i art. 1531 alin. (11) Cod fiscal]

ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA A PERSOANEI IMPOZABILE 
SE ANULEAZ� DAC�: 

a) Este declarat� inactiv� fiscal potrivit art. 781 Cod procedur� fiscal� 
art. 153(9)a)

� Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA - din oficiu - art. 153(91)a)
� Data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA = data declar�rii ca inactiv�
� Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA, organul fiscal               

reînregistreaz� persoanele impozabile în scopuri de TVA din oficiu 
� Data reînregistr�rii în scopuri de TVA = data la care a încetat situa�ia care a

condus la anularea înregistr�rii

b) A intrat în inactivitate temporar� înscris� în registrul comer�ului
art. 153(9)b)     

� Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA - din oficiu - art. 153(91)a)
� Data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA = data înscrierii men�iunii privind

inactivitatea temporar� în registrul comer�ului
� Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA, organul fiscal           

reînregistreaz� persoanele impozabile în scopuri de TVA din oficiu
� Data reînregistr�rii în scopuri de TVA = data la care a încetat situa�ia care a

condus la anularea înregistr�rii

c) Asocia�ii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabil�
îns��i au înscrise în cazierul fiscal - art. 153(9)c): 

- infrac�iuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal �i/sau 
- faptele prev�zute la art. 2 alin. (2) lit. a) OG nr. 75/2001: atragerea

r�spunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit� prin
decizie a organului fiscal r�mas� definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac
sau prin hot�râre judec�toreasc�. 
� Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA - din oficiu - art. 153(91) b)
� Data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA = data comunic�rii deciziei de

anulare din oficiu a înregistr�rii în scopuri de TVA
ATEN�IE!! 
În cazul societ��ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se dispune anularea înregistr�rii persoanei în
scopuri de TVA numai în situa�ia în care asocia�ii majoritari sau, dup� caz,
asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infrac�iuni �i/sau faptele prev�zute la art.
2 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 75/2001, republicat�, cu modific�rile
�i complet�rile ulterioare.
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� Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA, organele fiscale reînregistreaz�
persoana impozabil� în scopuri de TVA la solicitarea acesteia dac� înceteaz�
situa�ia care a condus la anulare. 
ATEN�IE!!
 În cazul societ��ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, ai c�ror asocia�i din cauza c�rora s-a
dispus anularea înregistr�rii în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul
solicit�rii reînregistr�rii, persoana impozabil� poate solicita reînregistrarea chiar
dac� nu a încetat situa�ia care a condus la anularea înregistr�rii conform alin.
(9) lit. c).

� Data reînregistr�rii în scopuri de TVA = data comunic�rii deciziei de înregistrare
în scopuri de TVA.

� Solicitarea înregistr�rii se face prin completarea �i depunerea Cererii de
înregistrare în scopuri de TVA - formular 099, prev�zut de Ordinul ANAF nr.
3330/2013, bifând c�su�a de la pct. 1. 

Formularul 099, se completeaz� în 2 exemplare �i se depune la registratura
organului fiscal sau prin po�t� cu confirmare de primire, putând fi desc�rcat de pe
portalul ANAF-sec�iunea Asisten�� contribuabili-Formulare �i programe utile-Toate
formularele cu explica�ii.

d) Nu a depus niciun decont de TVA:
- 6 luni consecutive, în cazul în care perioada fiscal� este luna
- 2 trimestre consecutive,în cazul în care perioada fiscal� este trimestrul, 

�i nu este declarat� inactiv� sau în inactiviate temporar� - art. 153(9)d)
� Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA - din oficiu - art. 153(91) c)
� Data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA = 

- prima zi a lunii urm�toare celei în care a intervenit termenul de depunere al
celui de-al 6 -lea decont de TVA în cazul în care perioada fiscal� este luna;
- prima zi a lunii urm�toare celei în care a intervenit termenul de depunere al
celui de-al 2 -lea decont de TVA în cazul în care perioada fiscal� este trimestrul.

� Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA, organul fiscal reînregistreaz�
persoana impozabil� în  scopuri de TVA la solicitarea acesteia, 

� Data reînregistr�rii în scopuri de TVA = data comunic�rii deciziei de înregistrare
în scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente: 
       1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen; 
       2. prezentarea unei cereri motivate din care s� rezulte c� se angajeaz�
s� depun� la termenele prev�zute de lege deconturile de tax�.

� Solicitarea înregistr�rii se face prin completarea �i depunerea formularului 099,
bifând c�su�a de la pct. 2;

e) În deconturile TVA depuse nu au fost eviden�iate nici achizi�ii de
bunuri/servicii �i nici livr�ri de bunuri/prest�ri de servicii, - art. 153(9)e):
- pentru 6 luni consecutive, în cazul în care perioada fiscal� este luna
calendaristic� �i
- pentru 2 trimestre consecutive, în cazul în care au perioada fiscal� este
trimestrul calendaristic. 
� Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA - din oficiu - art. 153(91)d)

DGRFP Bra�ov - Serviciul Servicii pentru Contribuabili

2/6



� Data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA = 
- prima zi a lunii urm�toare celei în care a intervenit termenul de depunere al
celui de-al 6 -lea decont de TVA în cazul în care perioada fiscal� este luna;
- prima zi a lunii urm�toare celei în care a intervenit termenul de depunere al
celui de-al 2 -lea decont de TVA în cazul în care perioada fiscal� este trimestrul.

� Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA, organul fiscal reînregistreaz�
persoana impozabil� în scopuri de TVA la solicitarea acesteia, pe baza unei
declara�ii pe propria r�spundere din care s� rezulte c� va desf��ura activit��i
economice �i a formularului 099, în care bifeaz� c�su�a de la pct. 3;

� Data reînregistr�rii în scopuri de TVA = data comunic�rii deciziei de  
înregistrare în scopuri de TVA.

 
f) Persoana impozabil� nu era obligat� s� solicite înregistrarea sau nu avea
dreptul s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA - art. 153(9)f) 
� Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA - la solicitare sau din oficiu- pct. 66(15)
� Data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA = data comunic�rii deciziei de

anulare-pct. 66(15)

OBLIGA�II �I DREPTURI FISCALE !!!
ALE PERSOANELOR IMPOZABILE C�RORA LI S-A ANULAT DIN OFICIU

CODUL DE TVA [conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e)]:

� Ajustarea TVA dedus�
Începând cu data anul�rii codului de TVA se consider� c� bunurile/serviciile

sunt alocate pentru opera�iuni care nu dau drept de deducere �i persoana
impozabil� pierde dreptul de deducere a TVA deduse ini�ial fiind obligatorie
ajustarea (anularea) TVA dedus� ini�ial pentru:
- bunurile de natura stocurilor, serviciile neutilizate, activele corporale fixe în curs
de execu�ie, activele corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri
de capital conform art. 149 din Codul fiscal, existente în sold la data anul�rii
codului de TVA, conform listelor de inventariere.

În cazul activelor corporale fixe (altele decât cele care sunt considerate
bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal) care nu sunt amortizate
integral, ajustarea TVA se face în func�ie de cota de TVA în vigoare la data
achizi�iei activului corporal fix, pentru valoarea r�mas� neamortizat�. 

    [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (6), (7), (8) �i (14) norme]

         În cazul bunurilor de capital ajustarea TVA se face propor�ional cu perioada
r�mas� din perioada de ajustare.
                           [art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 �i pct.  54 alin. (15)-(18) lit. a) norme]
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Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare ajusteaz�
TVA efectiv dedus� aferent� sumei care a fost pl�tit� furnizorului/prestatorului
pentru bunurile de natura stocurilor, serviciile neutilizate, activele corporale fixe în
curs de execu�ie, activele corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate
bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, precum �i pentru bunurile de
capital. 

Aceea�i regul� de ajustare se aplic� �i achizi�iilor de bunuri/servicii efectuate
de la o persoan� impozabil� care aplic� sistemul TVA la încasare, altele decât cele
prev�zute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.
[art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) �i (8) norme, art. 149, pct.  45 alin. (15)
norme]

Dac� la data anul�rii codului de TVA, nu a fost achitat� integral taxa aferent�
achizi�iei, pe m�sur� ce se pl�te�te diferen�a de tax�, nu se exercit� dreptul de
deducere a taxei respective.        [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) norme]

În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe m�sur� ce se pl�te�te
diferen�a de tax�, nu se deduce partea din taxa pl�tit� corespunz�toare valorii
r�mase neamortizate la data anul�rii codului de TVA. 

   [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) norme]
Pentru achizi�iile intracomunitare de bunuri, importurile �i achizi�iile de

bunuri/servicii la care s-a aplicat taxarea invers�, se ajusteaz� TVA considerat�
dedus� aferent� bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor
corporale fixe în curs de execu�ie, activelor corporale fixe, altele decât cele care
sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, existente în
sold la data anul�rii codului de TVA, conform listelor de inventariere. 

     [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) norme]

!!! Toate ajust�rile men�ionate se declar� în declara�ia 307.

La reînregistrarea în scopuri de TVA persoana impozabil� câ�tig� dreptul de
deducere a TVA �i va efectua ajust�rile men�ionate în favoarea sa.

       [pct. 45 alin. (15), art. 148 alin. (1) lit. a), pct. 53 alin. (2), (3), (8) �i (14) norme]

� Colectarea TVA

Pân� la data reînregistr�rii în scopuri de TVA nu pot fi aplicate prevederile
referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prev�zut la art. 152,
respectiv persoanele impozabile nu beneficiaz� de dreptul de deducere a TVA
aferente achizi�iilor efectuate în perioada în care nu au cod valid de TVA, dar au
obliga�ia s� colecteze TVA emi�ând facturi cu TVA pentru opera�iunile impozabile
taxabile desf��urate în perioada respectiv�, �i s� pl�teasc� TVA astfel colectat�.

TVA colectat� aferent� livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate
�i/sau achizi�iilor de bunuri �i/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la
plata TVA (de exemplu: achizi�ii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare
primite, achizi�ii de bunuri supuse tax�rii inverse conform art. 160) efectuate în
perioada în care nu au cod valid de TVA, se declar� în declara�ia 311 care se
depune pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a intervenit
exigibilitatea TVA, dat� pân� la care se �i pl�te�te.
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[Începând cu 1 ianuarie 2012: art. 11 alin. (11), (13) Cod fiscal, art. 153 alin. (91)
lit. d) teza a 4-a, art. 1563  alin. (10) lit. a), OPANAF nr. 2224/2013]

� În cazul în care se efectueaz� livr�ri de bunuri prin organele de executare silit�,
se depune declara�ia 311, dar plata taxei se efectueaz� de organul de
executare silit� sau, dup� caz, de cump�r�tor.

                         [art. 1563 alin. (10), pct. 75 din norme, pct. 801 alin. (2) din norme]
OBS.!!! 
Inactivii fiscal - dac� desf��oar� activit��i economice, pe lâng� faptul c� nu
beneficiaz� de dreptul de deducere a TVA aferente achizi�iilor efectuate în
perioada în care nu au cod valid de TVA, nu au nici dreptul de deducere a
cheltuielilor cu achizi�iile efectuate.      [art. 11 alin. (11) Cod fiscal]

     
Persoana impozabil� care a aplicat sistemul TVA la încasare �i al c�rei cod

de TVA a fost anulat din oficiu are obliga�ia s� colecteze TVA pentru livr�rile de
bunuri/prest�rile de servicii efectuate înainte de anularea codului de TVA, la data
încas�rii, dac� încasarea are loc în termen de 90 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii, sau în cea de-a 90-a zi calendaristic� de la data emiterii facturii.

[art.134 alin. (41) Cod fiscal]

 În cazul facturilor pentru contravaloarea total� a livr�rii de bunuri/ prest�rii
de servicii emise înainte de data ie�irii din sistemul de TVA la încasare, indiferent
dac� acestea sunt ori nu încasate, pentru care data livr�rii bunurilor/prest�rii
serviciilor are loc dup� ie�irea din sistemul TVA la încasare, se continu� aplicarea
sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data incasarii, dac� încasarea
are loc în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, sau în cea
de-a 90-a zi calendaristic� de la data emiterii facturii.

În cazul facturilor pentru contravaloarea par�ial� a livr�rii de bunuri/
prest�rii de servicii emise înainte de data ie�irii din sistemul de TVA la încasare,
pentru care pentru care data livr�rii bunurilor/prest�rii serviciilor are loc dup� data
ie�irii din sistemul TVA la încasare, se colecteaz� TVA la incasare numai pentru
taxa aferent� contravalorii par�iale a livr�rilor/prest�rilor facturate înainte de ie�irea
din sistem.                           [art. 134 alin. (7) Cod fiscal] 

Pentru facturile pentru diferen�a contravalorii par�iale a livr�rii de bunuri/
prest�rii de servicii emise dup� data ie�irii din sistemul TVA la încasare, pentru
care data livr�rii bunurilor/prest�rii serviciilor are loc dup� aceast� dat�,
exigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii.  [art. 134 alin. (41) Cod fiscal]

TVA-ul astfel colectat se declar� în declara�ia 311 (vezi pagina nr. 4), pân�
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a avut loc încasarea, dat�
pân� la care trebuie efectuat� �i plata TVA.            

[art. 1563 alin. (10) lit. b), alin. (101), OPANAF nr. 2224/2013]
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ÎN ATEN�IA CUMP�R�TORILOR care efectueaz� achizi�ii de la
persoanele impozabile c�rora li s-a anulat codul de TVA:

Începând cu 1 iulie 2012, cump�r�torii care efectueaz� achizi�ii de la
persoanele impozabile c�rora li s-a anulat codul de TVA nu au drept de deducere
a TVA pentru achizi�ii, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri prin procedura de
executare silit�. 

[art. 11 alin. (14), art. 145 alin. (41) Cod fiscal] 

Excep�ie: Cump�r�torii care efectueaz� achizi�ii de la persoane impozabile
aflate în categoria inactivilor fiscali, începând cu data 27 noiembrie 2004, nu au
dreptul de deducere a cheltuielilor �i a TVA aferent� achizi�iilor, cu excep�ia
achizi�iilor de bunuri efectuate prin procedura de executare silit�. 

      [art. 11 alin. (12), art. 145 alin. (41) Cod fiscal] 

În cazul bunurilor supuse execut�rii silite pentru care se aplic� procedura
prev�zut� la pct. 73 alin. (4) - (9) se acord� dreptul de deducere a TVA, în limitele
�i în condi�iile prev�zute la art. 145 - 1471 din Codul fiscal, pentru achizi�iile
efectuate de o persoan� impozabil� de la un contribuabil c�ruia i s-a anulat din
oficiu codul de TVA, dac� livrarea bunurilor ar fi fost taxabil�, prin efectul legii ori
prin op�iune, conform art. 11 alin. (12) �i (14) din Codul fiscal, chiar dac� factura
pentru achizi�iile de bunuri efectuate nu con�ine men�iunea referitoare la codul de
înregistrare în scopuri de TVA atribuit furnizorului.

[pct. 45 alin. (4) �i (5) norme]

Material publicat de Serviciul Servicii pentru Contribuabili - DGRFP Bra�ov la data
de 11.11.2013.
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