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Nr.de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .............. 
Cod 14.13.02.60/î.c.r. 

www.anaf.ro 

          Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ................. 
          Unitatea fiscală.................................................... 
          ................................................................................ 
           Nr.                    / 

DECIZIE  
privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA 

potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Către: Denumirea/Numele şi prenumele.......................................................................................... 

Domiciliu fiscal: Localitate...........................Str..................................nr..............bl........         
    ap.........Etaj...............judeţ/sector....................................................... 

Cod de identificare fiscală....................................................... 
 

În urma cererii dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art.153 alin.(91) lit.b) – d) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la 
organele fiscale cu nr.................. din................. şi a analizei informaţiilor existente în evidenţele fiscale, vă 
comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă, întrucât: 

 nu aţi efectuat în termenul prevăzut de notificarea transmisă de organul fiscal 
corectarea/completarea cererii de înregistrare şi/sau a documentaţiei  

 la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA: 
   persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art.781 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
   persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul 

comerţului, potrivit legii 
   persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura: 
       infracţiunilor 
       atragerii răspunderii solidare. 
   actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după 
caz, asociatul unic) ....................................... (se înscriu datele de identificare ale acestora) aveau fapte 
înscrise în cazierul fiscal, de natura:   infracţiunilor 

       atragerii răspunderii solidare. 
   persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condiţiile prevăzute de art.153 

alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare  
   persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în 

condiţiile art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
  alte motive legale de respingere................................................................................................... 
............................................................................................................(se înscriu motivele de fapt şi de drept).  
 După remedierea situaţiei care a condus la respingerea cererii, în condiţiile prevăzute de art.153 
alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă 
poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea unei noi Cereri de înregistrare în scopuri de 
taxă pe valoarea adăugată (formular 099). 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu 
dispoziţiile art.209 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art.207 alin.(1) din acelaşi 
act normativ. 
     Conducătorul unităţii fiscale, 
                Numele şi prenumele .......................... 
                Semnătura şi ştampila unităţii ............... 
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