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Aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.965/2015 publicat in
Monitorul Oficial nr. 579 din 3 august 2015
Prezentul Ordin modifica si completeaza
Ordinul presedintelui ANAF nr. 7/2010
pentru aprobarea modelului si continutului
unor formulare de inregistrare in scopuri
de taxa pe valoarea adaugata.
Astfel, incepand cu data de 3 august 2015,
reglementarea continutului si modelului
declaratiei 098 “Cerere de inregistrare in

scopuri de TVA” se face prin Ordinul
presedintelui ANAF nr. 7/2010 - act
normativ care aproba mai multe formulare
de inregistrare in scopuri de taxa pe
valoarea adaugata.
Prezentul Ordin nu modifica forma si
continutul formularului 098 aprobate
anterior de Ordinul ANAF nr. 112/2015.

Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1966/2015 publicat in
Monitorul Oficial nr. 580 din 3 august 2015
Ordinul aproba modelul si continutul
formularului 088 –„Declaratie pe propria
raspundere pentru evaluarea intentiei si a
capacitatii de a desfasura activitati
economice care implica operatiuni din
sfera TVA”.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin (i.e. 3 august 2015) se abroga Ordinul
presedintelui ANAF nr. 112/2015 pentru
aprobarea modelului si continutului unor
formulare fiscale utilizate de unele
persoane impozabile in domeniul TVA.
Conform noii proceduri de inregistrare in
scopuri de TVA, incepand cu 3 august 2015,

vor trebui furnizate si urmatoarele
documente suplimentare:
Documente care sa justifice tipul
activitatii desfasurate la/in afara
sediului social/ profesional si a sediilor
secundare;
Copii ale extraselor de cont sau a altor
documente bancare;
Copii ale contractelor de prestari
servicii incheiate intre prestatorul de
servicii in domeniul contabilitatii si
persoana impozabila;
Copii ale contractelor individuale de
munca pentru persoanele care detin
pozitii relevante in cadrul persoanei

impozabile (director, manager, sef
compartiment, etc.);
Copii ale diplomelor de studii ale
administratorilor.
In plus, contribuabililor li se solicita
si furnizarea de informatii din ultimii 5
ani cu privire la sumele de bani cu care

asociatii si administratorii au creditat alte
societati in care au avut calitatea de
asociati/administratori.
De asemenea, contribuabilii vor mentiona
si numarul de formulare 088 depuse pana
in prezent.

Modificari si completari cu privire la Procedura de aprobare a regimului de declarare
derogatoriu
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.097/2015 publicat in
Monitorul Oficial nr. 634 din 20 august 2015
Prezentul Ordin aduce completari cu privire
la Procedura de aprobare a regimului de
declarare derogatoriu, reglementata prin
Ordinul ANAF nr. 1221/2009.
Astfel, noile prevederi introduc o noua
situatie in care Regimul de declarare
derogatoriu
aprobat
isi
inceteaza
valabilitatea, respectiv incepand cu luna in

care
sunt
instituite,
in
sarcina
contribuabilului, noi obligatii declarative cu
privire la impozitele, taxele si contributiile
datorate la bugetul de stat pe care nu le
avea la momentul aprobarii regimului
derogatoriu.
Ordinul intra in vigoare incepand cu data
de 20 august 2015.

Aprobarea procedurilor de anulare a unor obligatii fiscale
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.202/2015 publicat in
Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august 2015
Prezentul Ordin aproba o serie de
proceduri cu privire la anularea unor
obligatii fiscale ce fac obiectul prevederilor
Legii nr. 209/2015 privind anularea unor
obligatii fiscale si ale Legii nr. 225/2015
privind anularea contributiei de asigurari
sociale de sanatate pentru anumite
categorii de persoane fizice.

Astfel,
Ordinul
aproba
urmatoarele
proceduri pentru anularea obligatiilor
fiscale restante in cazul mai multor
categorii de contribuabili:
Procedura
privind
intocmirea
si
transmiterea de catre structura de
inspectie fiscala a listei cu obligatiile
fiscale ce pot face obiectul anularii

prevazute de Legea nr. 209/2015 privind
anularea unor obligatii fiscale, cuprinse
in decizii de impunere emise si
comunicate contribuabilului anterior
intrarii in vigoare a legii;
Procedura de identificare a persoanelor
fizice care pot beneficia de anularea
contributiei de asigurari sociale de
sanatate potrivit prevederilor din Legea
nr. 209/2015 privind anularea unor
obligatii fiscale si ale Legii nr. 225/2015
privind
anularea
contributiei
de
asigurari sociale de sanatate pentru
anumite categorii de persoane fizice;

Procedura de anulare, la cererea
persoanei fizice, a contributiei de
asigurari sociale de sanatate, conform
prevederilor Legii nr. 225/2015 privind
anularea contributiei de asigurari
sociale de sanatate pentru anumite
categorii de persoane fizice;
Procedura pentru emiterea deciziilor de
anulare a obligatiilor fiscale si anularea
contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru anumite categorii de
persoane fizice.
Ordinul intra in vigoare incepand cu data
de 21 august 2015.

