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In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 587/17.08.2012 a fost  
publicat Ordinul 1180/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea 
Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului 
operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare. 
 

 National Agency for Fiscal Administration Order no 
1180/2012 for the amendment of president of the National 
Agency for Fiscal Administration Order no. 2.101/2010 of 
the regarding approval of the Procedure for the 
organization and operation of the Register of Intra-
Community Operators, as well as for the approval of the 
model and content of certain forms, was published into 
Official Gazette no 587/17.08.2012. 
 

Pentru înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari 
contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent 
in plus fata de documentele care trebuiau depuse pana 
acum (formularul (095), certificatele de cazier judiciar) si 
certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului 
din care să rezulte repartizarea capitalului social între 
asociaţi, valabil la data depunerii cererii. 
 

 For registration in the Register of Intra-Community 
Operators, taxpayers must submit to the tax authorities in 
addition to the documents that should have been submitted 
so far (form (095), criminal record certificates) and 
certificate issued by the Trade Register showing the 
distribution of capital between associates, valid as of the 
date of submitting the request. 

Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul 
operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în 
scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal 
competent formularul (095) impreuna cu formularul (098) 
(Cerere de înregistrare în scopuri de TVA), sau, după caz, 
impreuna cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni 
prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA. 
 

 Taxpayers applying for the Register of Intra-Community 
Operators starting with the date of registration for VAT 
purposes shall submit to the competent tax authority form 
(095) together with the form (098) (Request for registration 
for VAT purposes), or, where appropriate, together with tax 
registration / amendments statements requiring registration 
for VAT purposes. 

Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau 
respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor 
intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii 
de înregistrare în scopuri de TVA. 
 

 Fiscal authority reviews and approves or rejects the 
request for registration in the Register of Community 
operators together with the approval or rejection of the 
request for registration for VAT purposes. 

Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul 
operatorilor intracomunitari persoanele al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de 
organele fiscale. 

 Competent fiscal authority radiates by default, from the 
Register of Intra-Community Operators persons whose 
registration code for VAT purposes was canceled by 
default by tax authorities. 

 
 
 
 
 

  

 
Pentru informatii suplimentare , persoana de contact este: 
Eduard Pavel 
Partener BG CONTA 
E‐mail: e.pavel@bgconta.ro 
 

  
For additional information, please contact: 
Eduard Pavel 
BG CONTA Partner 
E‐mail: e.pavel@bgconta.ro 

 


