Anexa nr.1
Declaraţie privind sumele rezultate din
ajustarea/corecţia ajustărilor/
regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Perioada de raportare

Luna

307
Nr. de înregistrare ca operator de
date cu caracter personal 759

Anul

I. FELUL DECLARAȚIEI
1. Declarație inițială 
2. Declarație rectificativă

Temeiul legal pentru depunerea formularului 307 după anularea rezervei verificării ulterioare:
- art. 105 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare
- art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA
ET.

NR.
AP.

COD POŞTAL

BLOC

SC.

TELEFON

FAX

E-MAIL

III.
DATE
PRIVIND
SUMELE
AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA

REZULTATE

DIN

AJUSTAREA/CORECŢIA

În temeiul art. 270 alin. (7), art. 324 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, al pct. 7 alin. (9), pct. 23 alin. (2) , pct. 25 alin. (4), pct. 67 alin. (12), şi pct.
83 alin. (8), (9) și (10) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, ca urmare a:
transferului de active,
transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing,
anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, declar
că, din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizările taxei pe valoarea adăugată, rezultă următoarele sume:
Denumire/ Nume, prenume
cedent/ finanţator/ beneficiar

Codul de înregistrare în
scopuri de TVA al cedentului/
finanţatorului/beneficiarului/

Total

-

Operaţiune
A/L/C *)

TVA
(lei)

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete

Anexa nr.1

Numele persoanei care face declarația
Funcția

Semnătura

Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

/

/

Numele persoanei care a verificat
*) se completează :
A - în cazul transferului de active;
L - în cazul transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing;
C - în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal
Cod: 14.13.01.02/t.a.

