
 Anexa nr.6 
 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare  
şi de arhivare a formularelor 

 
1. Denumire: “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit 
art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare”(099) 
1.1. Cod:14.13.01.10.11/9.1  
1.2. Format: A4/t1 
1.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă 
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 
1.4. U.M.: set (2 file) 
1.5. Se difuzează: gratuit. 
1.6. Se utilizează: pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care solicită înregistrarea 
în scopuri de TVA, în temeiul art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.   
1.7. Se întocmeşte în: 2 exemplare; 

de: persoana impozabilă sau de împuternicitul/reprezentantul legal. 
1.8. Circulă:  - originalul la organul fiscal; 
                 - copia la contribuabil. 
1.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
2. Denumire: “Decizie privind înregistrarea 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” 
2.1. Cod: 14.13.02.60/î.c.a. 
2.2. Format: A4/t1 
2.3. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
2.4. U/M: set (2 file) 
2.5. Se difuzează: gratuit 
2.6. Se utilizează: pentru înregistrarea în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile, în 
temeiul art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA. 
2.7. Se întocmeşte în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
2.8. Circulă:    - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
2.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
3. Denumire: “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” 
3.1. Cod: 14.13.02.60/î.c.r. 
3.2. Format: A4/t1 
3.3. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
3.4. U/M: set (2 file) 
3.5. Se difuzează: gratuit 



3.6. Se utilizează: pentru respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse de 
persoanele impozabile, în temeiul art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA. 
3.7. Se întocmeşte în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
3.8. Circulă:    - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
3.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 


