
 
      

 
 

 
 

       

   
 
 
 
 

Referat de aprobare  
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA , în 

condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal 
 
 
 
Prin modificările aduse Codului fiscal la începutul anului 2012, s-a reglementat dreptul 
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri realizată în 
anul precedent nu depăşeşte plafonul de scutire, să solicite anularea înregistrării în 
scopuri de TVA, dacă nici cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data solicitării 
nu depăşeşte plafonul de scutire. 
În vederea aplicării acestor prevederi, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.53/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, 
în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art.153”, precum şi ale „Deciziei privind anularea înregistrării în 
scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal”. 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a 
fost majorat plafonul de scutire de la 35.000 euro la 65.000 euro cu intrare în vigoare de 
la 1 iulie 2012. 
De asemenea, au fost stabilite reguli tranzitorii pentru persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA care solicită, în anul 2012, anularea înregistrării în scopuri de TVA. 
Având în vedere aceste modificări, este necesară adaptarea atât a formularului de 
declaraţie 096, utilizat de persoanele impozabile, cât şi a formularului de decizie privind 
anularea înregistrării în scopuri de TVA, utilizat de organele fiscale. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
 

Cabinet Vicepreşedinte  

Str. Apolodor, nr. 17 
sector 5, Bucureşti 
Tel :  +021 312 24 29/int.233 
Fax : +021 319 97 00 
e-mail : anaf@mfinante.ro

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 


