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 Având în vedere deschiderea pe care instituţiile pe care le reprezentaţi o 

oferă mediului de afaceri şi contribuabililor, vă comunicăm următorul punct de 

vedere referitor la proiectul de ordin publicat pe site-ul ANAF la secţiunea 

transparenţă decizională, proiect de ordin privind stabilirea criteriilor pentru 

condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind 

înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. 

e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, 

societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii 

societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru 

aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 

valoare adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţi economice în 

România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la 

registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura 

activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat 

în data de 30.01.2017. 

 Aşa cum am menţionat în punctele de vedere transmise anterior, precum şi 

în cadrul întâlnirilor de lucru de la Minister, în opinia membrilor noştri experţi 

contabili, procedurile de acordare şi retragere a codului de TVA necesită 

clarificări şi trebuie analizate atât din prisma Directivei UE privind TVA, cât şi a 

Jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE în materie. Totodată, propunerea noastră 

concretă este în continuare eliminarea criteriilor ce pornesc de la prezumţia de 

vinovăţie a societăţii ce doreşte înregistrarea în scopuri de TVA şi înlocuirea 

acestora cu criterii clare şi transparente, de cunoaştere şi ulterior implementarea 

unui sistem monitorizare a respectivului contribuabil, în functie de gradul de risc. 



 Proiectul de ordin menţionat mai sus nu face decât să menţină toate 

reglementările din Ordinul ANAF nr. 2393/2016 şi în special cele referitoare la 

criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a 

persoanelor impozabile. Apreciem faptul că au fost excluse din rândul persoanelor 

impozabile pentru care se aplică procedura de anulare a codului de TVA acele 

persoane impozabile care au fost înregistrate, la cerere sau din oficiu, în scopuri 

de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (10) din Codul fiscal, dar 

în continuare nu regăsim în forma propusă a prezentului proiect de Ordin al 

Presedintelui ANAF criterii clare şi transparente în privinţa analizei capacităţii şi 

intenţiei de a desfăşura operaţiuni în sfera de TVA. Considerăm că anularea 

codului de TVA sau neacordarea acestuia, doar în urma analizei de risc generează 

o încălcare a drepturilor contribuabililor precum şi a  Hotărârilor Curţii Europene 

de Justiţie. De asemenea art. 11, alin 11 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

menţionează ca în domeniul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor, 

autoritățile fiscale și alte autorități naționale trebuie să țină cont de 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

 În continuare apreciem că analiza de risc trebuie să se concentreze 

exclusiv pe evaluarea riscului potrivit căruia numărul de identificare în scopuri 

de taxă pe valoarea adăugată atribuit va fi utilizat în mod fraudulos si nu pe 

aspecte legate de capacitatea economică (mijloacele materiale, tehnice şi 

financiare) de a desfăşura activitatea. Simpla analiză de risc în baza căruia este 

evidenţiat un risc estimat, considerăm că este o metodă subiectivă. În acest sens 

criteriile de analiză de risc trebuie sa fie clare şi transparente iar riscul de 

evaziune fiscală trebuie să fie dovedit. Aceste afirmaţii sunt susţinute şi de 

jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, reflectate şi in Cauza C527-11 - Valsts 

ienemumu dienests impotriva Ablessio SIA. Curtea Europeană de Justiţie in al 

carui Dispozitiv precizează că articolele 213, 214 şi 273 din Directiva 2006/112 

trebuie interpretate în sensul că se opun refuzului din partea administraţiei fiscale 

a unui stat membru de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA unei 

societăţi pentru simplul motiv că aceasta nu dispune, în opinia respectivei 

administraţii, de mijloacele materiale, tehnice şi financiare pentru a exercita 

activitatea economică declarată şi că titularul părţilor sociale ale acestei 

societăţi a obţinut deja, în repetate rânduri, un asemenea număr pentru societăţi 

care niciodată nu au exercitat efectiv o activitate economică şi ale căror părţi 

sociale au fost cesionate la scurt timp după atribuirea numărului respectiv, fără ca 

administraţia fiscală în cauză să fi stabilit, având în vedere elemente obiective, că 

există indicii serioase care permit să se suspecteze că numărul de identificare în 

scopuri de TVA atribuit va fi utilizat în mod fraudulos. Revine instanţei de 

trimitere sarcina de a aprecia dacă administraţia fiscală menţionată a furnizat 

indicii serioase cu privire la existenţa unui risc de evaziune în cauza 

principală. 

 Prin urmare nu se justifică prezenţa articolelor 4 şi 5 din actualul 

proiect de ordin al presedintelui ANAF privind procedura de anulare, din 

oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 

http://lege5.ro/Gratuit/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437906&d=2017-01-31#p-82437906
http://lege5.ro/Gratuit/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437929&d=2017-01-31#p-82437929


316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

persoanelor impozabile, procedură de anulare care are la bază faptul că 

contribuabilul nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi 

economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. 

 Mai mult, jurisprudenţa invederează că înscrierea persoanei impozabile în 

registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVA reprezintă o cerinţă de formă 

astfel încât o persoană impozabilă nu poate fi împiedicată să îşi exercite dreptul 

de deducere pentru motivul că nu este identificată în scopuri de TVA înainte de a 

utiliza bunurile dobândite în cadrul activităţii sale taxate (a se vedea în acest sens 

Hotărârea citată anterior Nidera Handelscompagnie, punctul 51, precum şi 

Dankowski, punctele 33, 34 şi 36). În consecinţă, refuzul de a atribui un număr de 

identificare în scopuri de TVA nu poate, în principiu, să exercite nicio influenţă 

asupra dreptului persoanei impozabile de a deduce TVA-ul achitat în amonte dacă 

sunt îndeplinite condiţiile materiale care dau naştere acestui drept. 

 Orice persoană care are intenţia, confirmată de elemente obiective, să 

înceapă în mod independent o activitate economică şi care efectuează primele 

cheltuieli de investiţii în acest scop trebuie considerată o persoană impozabilă (a 

se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iunie 2000, Breitsohl, C-400/98, Rec., p. 

I-4321, punctul 34, şi Hotărârea din 1 martie 2012, Polski Trawertyn, C-280/10, 

punctul 30). Astfel trebuie simplificată în totalitate procedura de înregistrare în 

scopuri de TVA şi aceasta trebuie să se realizeze prin simpla depunere a 

formularului 010 – Declaraţie de inregistrare fiscală, formular folosit de altfel 

pentru declararea întregului vector fiscal. Desigur, suntem de acord cu solicitarea 

unor informaţii suplimentare prin acelaşi formular, pentru identificarea şi 

cunoaşterea contribuabilui si evaluarea modului in care acesta respecta 

prevederile legale de conformare, cum ar fi prezentarea altor persoane ce pot să 

comunice cu autoritatea fiscală dacă reprezentatul de drept nu este de găsit, sau o 

altă locaţie unde se pot afla informaţii despre societate dacă la sediul social nu se 

regăsesc persoane ale socităţii în cazul inspecţiilor inopinate – procedură existentă 

de exemplu în Germania. 

 

 Suntem de acord cu introducerea unor criterii de onorabilitate, însă 

combatem ferm orice criterii ce pornesc de la prezumata culpă a societăţii, de 

suspiciunea apriori de evaziune fiscală în domeniu TVA. Refuzul înregistrării în 

scopuri de TVA invocând alte criterii poate conduce la obligarea antreprenorilor 

ca prin activitatea desfasurată să intre în contradictie cu alte prevederi ale Codului 

Fiscal. 

 

Propunem abrogarea art 316 alin (9) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

 În aplicarea prevederilor alin. (8), prin ordin al președintelui A.N.A.F., se 

stabilesc criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a 

societăților cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt 

supuse înmatriculării la registrul comerțului. Organele fiscale competente 



stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și 

are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în 

scopuri de TVA. Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale 

competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu 

îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. 

 

De asemenea propunem abrogarea  

 

Art. 316 alin (11) lit h)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de 

TVA, conform prezentului articol: 

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în 

România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu 

justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit 

criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. 

 

În concluzie, CECCAR consideră că prezentul ordin nu elimină 

problemele generate de înregistrarea ca plătitor de TVA sau a procedurii de 

anulare din oficiu a codului de TVA. În fapt procedura de înregistrare în scopuri 

de TVA a rămas aceeaşi ca şi înaintea eliminării Formularului 088, iar criteriile 

pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA sunt în continuare 

netransparente. În final menţionăm că s-a eliminat doar condiţia de formă 

(Formularul 088), în timp ce condiţiile de fond au rămas aceleaşi şi deci proiectul 

de ordin nu duce la îndeplinire dorinţa Guvernului de simplificare şi 

debirocrartizare.  

 

Cu stimă, 

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Şova 

Preşedinte CECCAR 

 

 


