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Fiscul începe vânatoarea de fantome

Ordinul MFP nr 1984/2011 stabileste o serie de criterii pe baza carora sa fie conditionata înregistrarea în
scopuri de TVA a persoanei impozabile. Pe baza acestora, organul fiscal va stabili daca persoana
impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi înregistrata
în scopuri de TVA.
Principalele criterii se refera la existenta sediilor si modalitatea de detinere, dar si la comportamentul anterior al
administratorilor sau asociatilor societatii.Introducerea acestei masuri vizeaza restrângerea accesului celor care
prezinta risc crescut de frauda, însa aplicarea ei va conduce la cresterea birocratiei si la îngreunarea procesului de
înregistrare în scopuri de TVA.
Orice persoana impozabila care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze activitati economice care implica
operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite înregistrarea
în scopuri de TVA. Prin noul ordin al MFP, aceste persoane trebuie sa depuna la organele fiscale competente o
anexa la declaratia de mentiuni, care serveste la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor respective de a
desfasura activitati economice. Este vorba doar de activitatile ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA
cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate
daca taxa ar fi deductibila în cazul în care aceste operatiuni ar avea locul în România.
În acest scop, organul fiscal va evalua cele 6 criterii, defalcate pe 25 de situatii specifice.
Noi controale documentare si la fata locului
Initial, organul fiscal competent va realiza, în termen de 3 zile de la data depunerii declaratiei, controlul
documentar privind sediul si bonitatea administratorilor si a societatii, la sediul administratiei fiscale, pe baza
documentelor prezentate de persoana impozabila ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal.
Criteriile se refera la administratori, în cazul societatilor pe actiuni sau în comandita pe actiuni, precum si la
asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori în cazul celorlalte
societati comerciale.
Daca, în urma verificarii efectuate, rezulta ca persoana impozabila nu desfasoara activitati economice la sediul
social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila nu
va fi înregistrata în scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. Pentru cei care trec de acest
criteriu, pasul urmator este verificarea cazierului fiscal. În situatia în care, ca urmare a controlului documentar
privind aceste doua criterii, organele fiscale competente stabilesc ca persoana impozabila nu poate fi înregistrata în
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scopuri de TVA, vor comunica solicitantului decizia privind respingerea solicitarii de înregistrare în scopuri de
TVA, precum si motivatia care sta la baza respingerii.
Dupa efectuarea controlului documentar, persoanele impozabile ale caror solicitari de înregistrare în scopuri de
TVA nu au fost respinse vor solicita în scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în
maximum 24 de ore de la data finalizarii controlului documentar, sa verifice existenta faptica a spatiului aferent
sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care
persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara. În acest scop, în termen de 4 zile lucratoare de la
primirea solicitarii, organul efectueaza o cercetare la fata locului.
în situatia în care s-a stabilit ca persoana impozabila a îndeplinit inclusiv criteriile de la verificarea faptica a
sediului, se trece la verificarea celor 25 de situatii specifice în care s-ar putea afla firma în ceea ce priveste
modalitatea de detinere a sediului, durata contractului etc., precum si antecedentele sau cetatenia asociatilor.
Cine are sanse sa treaca de 45 de puncte
În ceea ce priveste spatiul, cel mai mare punctaj (10 puncte) se acorda daca spatiul cu destinatie de sediu social
este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent
daca exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 10 puncte. Cel mai mic punctaj (0 puncte)
se acorda daca sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului. Aceasta ar constitui o mare
problema întrucât foarte multe firme se înregistreaza la sediul avocatului, cel putin la început. De asemenea, si
pentru comodatul pe o perioada mai mica de un an se acorda doar 1 punct.
La stabilirea bonitatii administratorilor sau a asociatilor se au în vedere subcriterii precum numarul societatilor
lichidate, pentru care s-a declansat insolventa sau se afla în inactivitate temporara. De exemplu, daca niciunul
dintre administratori si/sau asociati nu a detinut calitatea de administrator sau asociat la societati care au fost
lichidate, se acorda 10 puncte. în schimb, daca a lichidat mai mult de 10 societati, se acorda 0 puncte.
În ceea ce priveste cazierul fiscal al asociatilor sau al administratorilor, daca acestia nu au înscrise în cazierul fiscal
fapte de natura contraventiilor, se acorda 10 puncte.
Iar daca cel putin unul dintre acestia sau cel putin una dintre societatile la care acestia au mai detinut calitatea de
asociat si/sau administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor prevazute la lit. B din
anexa la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului
fiscal se acorda 0 puncte.
Cetatenia si perioada vizei de sedere constituie alte subcriterii de evaluare. Daca toti administratorii sau, dupa caz,
reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni UE, se acorda 10 puncte. în schimb, daca acestia sunt cetateni
non-UE si nu detin viza de lunga sedere în România se acorda 0 puncte.
(Detalii în Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru
conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011)
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În mod evident, fiind o noua obligatie declarativa, acest lucru va conduce la cresterea birocratiei si la îngreunarea
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procesului de înregistrare în scopuri de TVA. Daca se tine cont de documentatia care trebuie sa însoteasca Anexa
la declaratia de mentiuni (certificat constatator Registrul Comertului, copii de pe documentele din care rezulta
dovada detinerii legale a spatiului, copii de pe documentele de identificcare ale administratorilor) precum si de
faptul ca procedura are doua etape: etapa verificarii documentare si respectiv etapa verificarii faptice este lesne de
constatat faptul ca procesul de înregistrare este unul complex si va fi dificil de implementat în practica într-o
maniera eficienta.
Privind dintr-o alta perspectiva, si anume aceea a “asanarii” mediului de afaceri si reducerii evaziunii fiscale,
ordinul poate avea si o parte buna. în mod cert, strictetea procedurii va constitui o bariera suplimentara în procesul
înregistrarii în scopuri de TVA a unor companii “fantoma”.
Ponderea aspectelor pozitive fata de cele negative va fi confirmata de practica urmatoarelor luni. Elemente
esentiale în acest sens vor fi modul în care noul ordin va fi implementat în practica, întelegerea si flexibilitatea
personalului implicat în acest proces si respectarea termenelor.
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