Precizari Cod Inregistrare TVA ‐ CIF
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
persoanelor juridice impozabile de catre organul fiscal competent va avea prefixul "RO"
conform ISO International Standard 3166 ‐ alpha 2, urmat de codul de inregistrare fiscala.
Pentru a veni în întâmpinarea contribuabililor persoane juridice platitoare de TVA înregistrate în
evidentele fiscale pana la data de 1 noiembrie 2006, legiuitorul a stabilit ca acesti contribuabili
sa fie înregistrati, din oficiu, de catre organul fiscal competent în evidenta persoanelor juridice
impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
Totodata, organul fiscal competent emite si certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, care va
fi transmis prin posta la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu
confirmare de primire.
Prin aplicarea acestui sistem de înregistrare din oficiu si transmitere prin posta a certificatelor
de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilii nu trebuie sa se deplaseze la organul fiscal
pentru ridicarea, sub semnatura, a noului certificat si nici la oficiile registrului comertului pentru
preschimbarea certificatelor de înregistrare.
Înregistrarea ca platitor de TVA în perioada 1 noiembrie 2006 ‐ 31 decembrie 2006 se realizeaza
potrivit prevederilor legale în vigoare la data solicitarii înregistrarii.
Înregistrarea din oficiu, de catre organele fiscale competente nu se aplica în cazul
contribuabililor înscrisi în evidenta speciala. În acest caz, organul fiscal competent va solicita
prezenta contribuabilului la sediul sau, în vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea
unei notificari.
Dupa 1 ianuarie 2007, pe masura ce persoanele juridice platitoare de TVA solicita
preschimbarea certificatelor de înregistrare ca urmare a unor modificari ce tin de denumire sau
de sediul social, oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale vor elibera, conform
prevederilor legale, un alt certificat de înregistrare ce va contine si noul identificator atribuit
platitorilor de TVA (prefixul "RO" urmat de codul unic de înregistrare).
Trebuie mentionat ca, începând cu data de 01.01.2007, persoanelor juridice care figureaza în
evidenta speciala si nu si‐au clarificat situatia fiscala, precum si celor care figureaza în lista
contribuabililor inactivi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, li se va anula înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, de catre organul fiscal
competent.
Verificarea CIF se face online la
http://www.numeris.com.ro/adrese_utile.htm ‐ verificare cod inregistrare fiscala VIES

