
Anexa nr.4 
 
 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, 
de utilizare şi de arhivare a formularului (096)“Declaraţie de menţiuni privind anularea 

înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul 
persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153” 

 
1. Denumire: “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, 
în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, 
înregistrate în scopuri de TVA conform art.153” (096) 
2. Cod:14.13.01.10.12    
3. Format: A4/t1 
4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă 
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 
5. U.M.: set (1 file) 
6. Se difuzează: gratuit. 
7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor 
impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care nu au 
depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) sau, după caz, plafonul determinat 
conform alin.(5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de 
scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, 
care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată.   
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; 

de: persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de 
împuternicitul/reprezentantul legal. 

9. Circulă:  - originalul la organul fiscal; 
                 - copia la contribuabil. 
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, 
de utilizare şi de arhivare a „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, 

în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal” 
 
1. Denumire: “Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art.152 
alin.(7) din Codul fiscal” 
2. Cod: 14.13.02.60/096 
3. Format: A4/t1 
4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
5. U/M: set (2 file) 
6. Se difuzează: gratuit 
7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art.152 alin.(7) 
din Codul fiscal 
8. Se întocmeste în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
9. Circulă:       - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 


