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

 
DECIZIE  PRIVIND  ÎNREGISTRAREA, DIN OFICIU, ÎN SCOPURI DE TVA 

potrivit prevederilor art.153 alin.(8) şi alin.(91) lit.a)/art.1531 alin.(4) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Către: Denumire/Nume, prenume.......................................................................................... 
Domiciliu fiscal: 

Localitate ................................. str. ............................... nr. ............. bl. ........ 
ap. …………….. etaj ...............judeţ/sector.................................................... 

Cod de identificare fiscală........................................................................................... 
 

 În baza prevederilor art.153 alin.(8) şi alin.(91) lit.a)/art.1531 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a acestora, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării 
privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu nr. …....... din ….......... şi a Referatului de analiză 
privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu nr..........din............../a Deciziei  de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr..........din.............., a Deciziei de 
reactivare nr. .......din............. emisă de.................sau a înscrierii în Registrul comerţului a menţiunii privind 
încetarea situaţiei de inactivitate temporară din data de..............vă comunicăm următoarele: 

 Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia: 
    să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul  

  fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia 
 

   SAU 
 

    să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau  
  pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art.1531 din Codul fiscal. 

Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, 
din oficiu, începând cu data de……………………1).  

 Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/ înscrierea în Registrul comerţului a 
menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de 
TVA, din oficiu, începând cu data de………………2) 

Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de Titlul VI ˝Taxa pe valoarea 
adăugată˝ din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu:.............................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 De asemenea, vă înştiinţăm că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului 
calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către 
organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la 
data înregistrării acestora în scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin.(13) 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 ............... 
                                                 
1) Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivit pct.66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal 
2) Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către 
organul fiscal a informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, potrivit art.153 alin.(91) lit.a) din Codul Fiscal, 
după caz. 
 

Agenţ ia Naţ ională  de  
Administrare Fiscală  

Adresa: 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

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


