MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. ...........
pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată

Având în vedere dispozițiile art.316, art.317 și art.322 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și avizul conform comunicat de Ministerul
Finanțelor Publice prin adresa nr. ............... din ................ 2018,
în temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:
ORDIN
Art.I - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.631/2016 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din data de
19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
” Art.21 - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie privind înregistrarea în
scopuri de TVA, potrivit art.317 alin.(11) din Codul fiscal ", cod 14.13.02.60/î.a.c.i., prevăzut în
anexa nr.6.
(2) În cazul în care încetează situația de inactivitate fiscală a contribuabilului, care a condus
la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art.317 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de
înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art.317 alin.(11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în
scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct.88
alin.(19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Articolele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale
formularelor de la art. 1, 2 și 21 sunt prevăzute în anexa nr.7.
Art.4 - Anexele nr.1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.”
3. Anexa nr.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezentul ordin.
4. Anexa nr.3 se completează după cum urmează:

La Instrucțiunile de completare a formularului "Declarație privind cifra de afaceri în cazul
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au
efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", după primul paragraf se
introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
”Formularul "Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri
în anul precedent (094)" se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art.322 alin.(8) teza a II-a din Codul
fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept
perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu
au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui
echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.”
5. Anexa nr.6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezentul ordin.
6. După anexa nr.6 se introduce o nouă anexă, anexa nr.7, al cărei conținut este prevăzut în
anexa nr.3 la prezentul ordin.
Art.II – Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.IV – Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

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

P R E Ș E D I N T E,
Mihaela Triculescu

