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DECIZIE PRIVIND PERIOADA FISCALĂ 

PENTRU TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

          

       Către: 

       Denumirea persoanei impozabile ............................................, cu domiciliul fiscal/adresa 

din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele: localitatea ..........................., str. 

................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................... 

       Cod de înregistrare în scopuri de TVA ............................................. 

       În baza art.322 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a cererii nr. ................ din data ......................, vă comunicăm: 

-se aprobă perioada fiscală: 

- semestrul calendaristic          • 

- anul calendaristic               • 

      - nu se aprobă cererea                • 

Motivaţia respingerii:  ........................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 Perioada fiscală aprobată prin prezenta decizie este valabilă începând cu termenele de 

declarare și plată următoare datei cumunicării și se menține pe durata păstrării condiţiilor 

prevăzute in Normele Metodologice de aplicare a Titlului VII „Taxa pe valoarea adaugată” din 

Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin 

prezenta decizie, persoana impozabilă  este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal 

competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului 

fiscal pentru taxa pe valoarea adaugată. 

  Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal 

emitent, în conformitate cu prevederile art.272 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data 

comunicării,  potrivit prevederilor  art.270 din acelaşi act normativ. 

 

 

 Conducătorul unităţii fiscale, 

            Numele şi prenumele .......................... 

            Semnătura şi ştampila unităţii ............... 
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