Act:

Ordinul nr. 1965/24.07.2015

Autoritate
emitenta:

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

Publicat in:
Privind:
In vigoare din

FISCALA
MO nr. 579/03.08.2015
modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscala nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare de înregistrare în
scopuri de taxa pe valoarea adaugata
3 august 2015

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. I.
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7/2010 pentru
aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
32 din 15 ianuarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
" Art. 31.
(1) Se aproba modelul si continutul formularului «Cerere de inregistrare in scopuri
de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal»
(098), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevazut in anexa nr. 7.
(2) Instructiunile de completare a formularului mentionat la alin. (1) sunt
prevazute in anexa nr. 8.
(3) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a
formularului mentionat la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 9."
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Art. 4.
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul ordin."
3. Dupa anexa nr. 6 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 7-9, al caror continut
este prevazut in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III.
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de
tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili
din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale
ale finantelor publice, precum si unitatile subordonate acestora vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
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INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (098) "Cerere de inregistrare in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal"
Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumita in continuare cerere (formular 098), se
completeaza si se depune de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care
sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in
scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul
fiscal.
Cererea se depune de catre solicitant, in calitate de reprezentant legal al societatii
pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, de catre un asociat al
acesteia sau alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului
fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata.
Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul
social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si
corect toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar
celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
Randul 1. Denumire
Se completeaza cu denumirea societatii pentru care a fost depusa cererea de
inmatriculare in registrul comertului si pentru care se solicita inregistrarea in
scopuri de TVA.
Randul 2. Sediul social declarat cu ocazia inmatricularii in registrul comertului
Se completeaza cu adresa sediului social declarat in cererea de inmatriculare in
registrul comertului.
B. SOLICITANT, IN CALITATE DE:
Se marcheaza cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", in situatia in care cererea
este completata de reprezentantul legal al societatii pentru care a fost solicitata
inmatricularea in registrul comertului sau de catre alta persoana imputernicita sa
o reprezinte, potrivit legii.
Se marcheaza cu "X" calitatea de "Asociat", in situatia in care cererea este
completata de unul dintre asociatii societatii pentru care a fost solicitata
inmatricularea in registrul comertului.
Se marcheaza cu "X" rubrica "Act constitutiv", in situatia in care calitatea de
reprezentant legal sau asociat rezulta din actul constitutiv al societatii pentru care
a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului.
In situatia in care calitatea de reprezentant legal al societatii pentru care a fost
solicitata inmatricularea in registrul comertului rezulta dintr-un alt document, se
inscriu numarul si data imputernicirii.
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Rubrica "Date de identificare" se completeaza cu datele de identificare ale
solicitantului.
C. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Se completeaza de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse
inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA,
conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
Randul 1. Se estimeaza cifra de afaceri preconizata a se realiza in perioada ramasa
pana la sfarsitul anului calendaristic din operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa
pe valoarea adaugata cu drept de deducere, din operatiuni rezultate din activitati
economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate,
daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in
Romania, conform art. 145 alin. (2) lit. b) si d) din Codul fiscal, din operatiuni
scutite cu drept de deducere si scutite fara drept de deducere, prevazute la art.
141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii
activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.
1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143
alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 2 se marcheaza cu "X" datorita obligativitatii inregistrarii in scopuri de TVA
ca urmare a declararii unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decat plafonul de
scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al carui echivalent in lei se
stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data
aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.
Randul 3 se marcheaza cu "X" in cazul in care se opteaza pentru aplicarea regimului
normal de TVA, desi cifra de afaceri declarata este inferioara plafonului de scutire
prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.
Randul 4. Perioada fiscala
Se marcheaza cu "X" perioada fiscala care urmeaza a fi utilizata pentru taxa pe
valoarea adaugata.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia
inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa
pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste
plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator
numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana
impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii. In caz contrar sau
in situatiile prevazute la art. 1561 alin. (61) si (62) din Codul fiscal, va depune
deconturi lunare.
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Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare
a formularului (098)
Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (098)
1. Denumire: Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata,
conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (098)
2. Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva
3. Format: A4/t2
4. Se tipareste:
- intr-o singura culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea in scopuri de TVA de catre societatile care se
infiinteaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si
care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare; de: contribuabil sau de catre imputernicit.
9. Circula:
- originalul la organul fiscal competent;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
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