
 

 

 
 
 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 04 IANUARIE – 10 IANUARIE, 2016 
 

Ordinul ANAF nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri 

de TVA a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- Ordinul stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a 

societăţilor care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt supuse 

înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 

316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

- Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara 

României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 

316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor Ordinului. 

- Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării Ordinului se 

soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor. 

 

Ordinul nr. 4144/2015 al Ministrului Finanţelor Publice privind abrogarea unor ordine care cuprind 

reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată a intrat in vigoare la data de 06.01.2016. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- La data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă: 

a) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în 

categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă; 

b) art. 1 şi anexele nr. 1, 2 şi 3 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.224/2006 pentru 

aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA; 

c) Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidenţei în 

scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal; 

d) Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.519/2012 pentru 

aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare. 

 

Ordinul ANAF nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) 

"Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi 

economice care implică operaţiuni din sfera TVA" a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în 

cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Formularul se depune însoţit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 

conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la organele fiscale 

competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt 

supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. 

Formularul se depune în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de 

înmatriculare în registrul comerţului. 
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- Formularul se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în 

baza Legii nr. 31/1990 şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 

din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 

58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi: 

a) schimbarea sediului social; 

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor. 

 

Ordinul ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe 

teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 

naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA va intra in vigoare la data de 01.04.2016. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind 

livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în 

scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1. 

- Formularul se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 şi se 

gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3. 

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului sunt 

stabilite în anexa nr. 4. 

- Perioada de raportare pentru formularul (394) este perioada fiscală declarată pentru depunerea 

decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Legea nr. 

227/2015. 

 

Ordinul ANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de 

procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare a intrat in 

vigoare la data de 08.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Pe perioada cât contribuabilii/ plătitorii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de 

administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. 

- Contribuabililor/ plătitorilor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri 

de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. 

 

Ordinul ANAF nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/ modificare a domiciliului 

fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare a intrat in vigoare la data 

de 08.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă: 

• Procedura de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi 

înregistrării în registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 1; 

• Procedura de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care 

sunt supuşi înregistrării la organele fiscale, prevăzută în anexa nr. 2; 

• Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care 

deţin cod numeric personal, prevăzută în anexa nr. 3; 

• Procedura de înregistrare/ modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, 

prevăzută în anexa nr. 4; 

• modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 
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a) Decizie de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal, cod 14.13.02.16, prevăzută în 

anexa nr. 5a); 

b) Decizie de înregistrare/ modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, cod 

14.13.02.16/o, prevăzută în anexa nr. 5b); 

c) Notificare privind înregistrarea/ modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al 

contribuabilului, cod 14.13.03.16, prevăzută în anexa nr. 5c). 

 


