
   Anexa nr.3 
 

CARACTERISTICILE  
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului (307)  
“Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” 

 
 
1. Denumirea formularului: “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe 
valoarea adăugată” 

2. Cod : 14.13.01.02/t.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 pe valoarea adăugată, de plată la 
bugetul de stat, de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, 
beneficiară a transferului parţial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor 
TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal; 

          - declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, de plată la 
bugetul de stat, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-
un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc 
după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 
61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. 

          - declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată rezultată 
ca urmare a ajustărilor efectuate, de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în 
scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul 
fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă  conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 
161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor 
înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte. 

   

6. Se întocmeşte :  în două exemplare, de către persoanele impozabile neînregistrate în 
scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul 
activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul 
dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru 
care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e)  
sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă  conform art.128 alin.(4), 
art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, sau care a efectuat ajustări incorecte. 

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

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului 
 


