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Către  
 Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului ....................... 
 
 
 În aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice  nr. 1984/2011 
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de 
TVA, facem următoarele precizări: 
 Potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din ordinul sus menţionat nu pot fi 
înregistrate în scopuri de TVA persoanele care se află în situaţia prevăzută 
la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, respectiv în situaţia de a nu 
desfăşura la sediul social sau la sediile secundare activităţi economice.  
 Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această 
situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un 
certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte 
fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute 
de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei 
mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie 
că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile 
secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani. 
 Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, în vederea eliberării 
de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă 
tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare 
sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are 
obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, 
declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de 
administratori, din care să rezulte, după caz, că: 

a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile 
secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; 

b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute 
de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei 
mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip. 
 La art. 171 alin. (1) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ se prevede că 
biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe 
baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate 
constatatoare care atestă că: 
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“a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care 
rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile 
prevăzute în actul constitutiv sau modificator; 

b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă 
că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică 
în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei 
muncii, pentru activităţile declarate;” 

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, rezultă că 
certificatul constator emis potrivit prevederilor art. 171 din Legea  359/2004 
este documentul pe baza căruia persoana impozabilă dovedeşte că nu se 
află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din acelaşi act normativ, 
respectiv în situaţia de a nu desfăşura la sediul social sau la sediile 
secundare activităţi economice, conform art. 3 lit. a) din Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1984/2011. 
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