
   Anexa nr.3 
 

CARACTERISTICILE  
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului (311) 

“Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost 

anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal”. 
 
1. Denumirea formularului: “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată,  datorată 
de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal”.  

2. Cod : 14.13.01.02/c.a.   

3. Format: A4/t1 

4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă; 
          - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 
5. Se utilizează la: - declararea sumei reprezentând: 

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul 
fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul 
fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri 
şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în 
care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. 

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la 
art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. art.153 alin. (9) lit. a) – e) 
din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de 
bunuri prin organele de executare silită. 

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii 
efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform 
prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă,  
potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, 
intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare 
nu au un cod valabil de TVA. 

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii 
efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform 
prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă,  potrivit 
sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, intervine în 
perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod 
valabil de TVA. 

6. Se întocmeşte :  în două exemplare  

7. Circulă: 
    - originalul la organul fiscal; 
    - copia la contribuabil. 

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului 


