
 Anexa nr.3 

CARACTERISTICILE  

de editare, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului (311) 

“Declarație 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. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g)  sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal”. 

 

1. Denumirea formularului: “Declarație 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. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.  

2. Cod : 14.13.01.02/c.a.   

3. Format: A4/t1 

4. Caracteristicile de editare - se utilizează echipament informatic pentru completare și 

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. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 

alin. (6) și (8) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau 

pentru achiziții de bunuri și/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 situațiile prevăzute la 

art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) 

sau h) 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. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de 

taxă,  potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 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. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă,  

potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 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 care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii 

taxabile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 

alin. (12) din Codul fiscal, în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri 

de TVA anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și h) din Codul fiscal sau 

conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) și h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru 

care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, 

în conformitate cu pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice; 



 - taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii 

taxabile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 

alin. (12) din Codul fiscal, în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri 

de TVA anulat, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și h) din Codul fiscal sau 

conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) și h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru 

care nu a fost emise facturi și nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, 

în conformitate cu pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice. 

6. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent 

7. Se arhivează: la organul fiscal 


