MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală*1) __________________________________
Str. ___________________ nr. _______
localitatea ________________________
Nr. ______________/Data __________________

DECIZIE
privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată
pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii
realizate ocazional
Către:
Denumirea/Numele şi prenumele ______________________________________________
Domiciliul fiscal: localitatea ______________________ oraşul ______________________,
str. ___________________________________ nr. _______, ţara ____________________.
Număr de identificare fiscală __________________________________
Reprezentat fiscal/Împuternicit prin __________________________________________
Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. _____________ din data de ________________
şi în temeiul prevederilor art. 157 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii
efectuată de dumneavoastră, aveţi obligaţia să achitaţi taxa pe valoarea adăugată aferentă
în contul 2010010104 "TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România şi care
pot fi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, când efectuează în România una
sau mai multe operaţiuni pentru care sunt obligate la plata taxei", deschis la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare
fiscală al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după
caz.
Achitarea sumei ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoana
impozabilă nestabilită în România şi care este scutită de obligaţia înregistrării în scopuri de
TVA se efectuează potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin
decontare bancară sau prin mandat poştal, până cel târziu în data de 25 a lunii următoare
celei în care s-au efectuat operaţiunile impozabile.
În condiţiile nerespectării acestui termen se datorează, după acest termen, obligaţii
fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele ________________________
Semnătura şi ştampila unităţii _________________
Verificat
Numele şi prenumele
_________________

Întocmit
Numele şi prenumele
_________________

Funcţia _________________
Data _________________
Semnătura _________________

Funcţia _________________
Data _________________
Semnătura _________________

______________________
*1) Se va menţiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

