
 
 
 

 
 
 
 
   

  Unitatea fiscală .................................... 
................................................................ 
Nr.                      / 

 
 

DECIZIE  
de înregistrare, din oficiu, în Registrul 

persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la incasare 
 
Către: Denumire/Nume prenume .................................................................................................................. 

Domiciliu fiscal: 
Localitate ................................................. str. .......................................................... nr. ....... bl. ....... 
ap. ...... etaj....... judeţ/sector .......................................................................................... 
Cod de identificare fiscală ................................................ 

 
 Din informaţiile şi documentele existente în evidenţele organului fiscal, rezultă că aveţi obligaţia 
înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor 
art. 1563 alin.(11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Întrucât nu aţi depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097), vă 
înştiinţăm  că, în temeiul art. 1563 alin.(11) din Codul fiscal, organele fiscale înregistrează, din oficiu, în 
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare persoanele impozabile care trebuie 
să aplice sistemul TVA la încasare şi care nu depun notificarea prevăzută de lege.  
 În aceste condiţii, vă informăm că veţi fi înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării 
prezentei decizii.  
  Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligaţia 
aplicării sistemului TVA la încasare, respectiv prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor 
celui în care nu a depăşit plafonul, potrivit art. 1342 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal şi data înregistrării din 
oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile 
art. 1563 alin.(11)  din Codul fiscal.   
 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 209 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit 
art. 207 alin.(1) din acelaşi act normativ. 
 
 
 

Conducătorul unităţii fiscale, 
Numele şi prenumele ............................ 
Semnătura şi ştampila unităţii ............... 

 
 
 
 
 
Cod 14.13.07.64/ i.o. 
 
 

 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală adresa 

Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Număr de 
înregistrare ca 
operator de date cu 
caracter personal  … 

www.anaf.ro 


