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Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

de la data declarării ca inactivă;



Registrul contribuabililor inactivi/reactivați

Contribuabilii persoane juridice sau orice entități fără personalitate 

juridică se declară inactivi și acestora le sunt aplicabile 

prevederile art. 11 alin. (1^1) și (1^2) din Codul fiscal dacă se află 

în una dintre următoarele situații:

a)nu își îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, 

nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea 

unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit 

organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcționează la domiciliul 

fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al 

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.



Declararea contribuabililor inactivi, precum și reactivarea 
acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, 
emisă conform competențelor și procedurii stabilite prin 
OPANAF, care se comunică contribuabilului.

Contribuabilii declarați inactivi se reactivează dacă 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) își îndeplinesc toate obligațiile declarative prevăzute de 
lege;

b) își îndeplinesc toate obligațiile de plată;

c) organele fiscale au constatat că funcționează la domiciliul 
fiscal declarat.

Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile 
fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele 
fiscale.



Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat 

inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de 

declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor și 

pentru trecut.

Prin excepție, contribuabilii pentru care s-a deschis 

procedura insolvenței în formă simplificată, contribuabilii 

care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-

a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare 

se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, 

după îndeplinirea obligațiilor declarative.



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit 

legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul 

comerțului;



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

c) dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă 

însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 

alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și 

funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale 

competente;



În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi

juridice se înscriu şi:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat 

insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului 

fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor 

administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, 

după caz;

b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii. În acest  

caz inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal 

al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al 

reprezentanţilor legali ai acesteia.



Răspunderea solidară

Art. 27 Cod Procedura Fiscala



Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

• a) asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv 

membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale 

datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături 

de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat 

nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la 

scadenţă;

Art. 20 Obligaţiile reprezentanţilor legali

Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai 

asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să 

îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în 

numele şi din averea acestora.

În cazul în care, din orice motiv, obligaţiile fiscale ale asocierilor 

fără personalitate juridică nu sunt achitate potrivit alin. (1), 

asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora.



b) terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12)
şi (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă,
declară băncii potrivit art. 149 alin. (12) lit. a) că nu deţine alte
disponibilităţi băneşti.

Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligaţia fiscală principală,
cât şi pentru accesoriile acesteia.



Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat 

insolvabil, raspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a)persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării 

insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de 

la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care 

au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin 

înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a 

activelor debitorului;



c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-

credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei 

competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile 

fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data 

declarării stării de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au 

determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a 

obligaţiilor fiscale; 

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au

determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la

bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite

debitorului.



Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din 

evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată 

prin hotărâre judecătorească;

c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni 

şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 

5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au 

fost sancţionate aceste fapte;



d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu 

excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor 

prevăzute la art. 2 într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a 

ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării 

cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor 

nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la 

data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data 

rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în 

situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la 

regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor 

prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a 

ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;



f) au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu

debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii

creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei

organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau

judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5

ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu

această dată;

g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este:

- data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv 

pentru ( nedepunere declaratii fiscale),

- data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în 

situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru sustragere de la efectuarea 

inspectiei fiscale respectiv nefunctionare la domiciliul fiscal declarat) 

Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali;



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de 
taxă prevăzut la art. 156^2, dar nu este în situaţia prevăzută la lit. a) sau b), din 
prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. 

Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care 
perioada fiscală este luna sau trimestrul. 

Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, în cazul persoanei 
impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, respectiv începând cu 
decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile 
care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organele fiscale competente 
anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă

- nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 156^2 pentru 6 luni 
consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, şi 

- pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei 
impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, dar nu este în 
situaţia prevăzută la lit. a) ori b), din prima zi a lunii următoare celei în care a 
intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima 
situaţie şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit 
termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situaţie. 



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui 

semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna 

calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui 

semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada 

fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de 

bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul 

acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare 

respectivului semestru calendaristic.



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

f)Dacă persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite 

înregistrarea în scopuri de TVA

Anularea înregistrării în scopuri de TVA se realizează la solicitarea persoanei 

impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente, după caz.



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

g) în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa 

persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special 

de scutire prevăzut la art. 152.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA se realizează la solicitarea persoanei 

impozabile



Anularea din oficiu a înregistrarii unei persoane în 

scopuri de TVA 

ART. 153 alin 9 Cod Fiscal

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

România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică 

intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în 

termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrarea Fiscală. (în vigoare de la 1 februarie 2015)



D098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal 

(OPANAF 112/2015).

Se depune de către societăţile comerciale care se înfiinţează în 
baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul 
comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, 
conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant 
legal al societăţii comerciale pentru care se solicită înregistrarea 
în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă 
persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal 
competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază 
teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare 
în registrul comerţului. 



088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea 

intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice 

care implică operaţiuni din sfera TVA (OPANAF 112/2015) 

Se depune de către societăţile, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, 

care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care 

solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 

alin. (1) lit.b) − c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu 

declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu Cererea de 

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit 

art.153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099)", după caz. 

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.153 din 

Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată 

în temeiul prevederilor art.52 din Codul de procedură fiscală, în 

situaţii cum ar fi: a) schimbarea sediului social; b) schimbarea 

administratorilor şi/sau a asociaţilor.



ORDIN nr. 18/2015 

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la

cerere, în scopuri de taxă pe valoarea

adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.

(9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi

conţinutului unor formulare



Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul

societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de

declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a

capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi

economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi

de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din

care să rezulte datele de identificare ale administratorilor

persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în

scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi

ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de

înregistrare în scopuri de TVA.



Va multumesc,

IONUT STEFAN


