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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului
formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, al art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului
și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea
adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 864 din 22 decembrie 2008, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Anexa nr. 1, prin care se aprobă modelul și conținutul
formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”,
cod MEF: 14.13.01.02, se înlocuiește cu anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
2. La paragraful 3 din anexa nr. 2 „Instrucțiuni pentru
completarea formularului (300) «Decont de taxă pe valoarea
adăugată»”, după litera d) se introduce o nouă literă, litera
e), care va avea următorul cuprins:
„e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului
calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiași trimestru
calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul
ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară
taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției
intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului
trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a
trimestrului, dar va cuprinde și operațiunile realizate în prima
lună a acestuia. În situația în care exigibilitatea taxei aferente
achiziției intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a
trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător
dispozițiile lit. a) din prezentul paragraf.”
3. La anexa nr. 2, instrucțiunile de completare a rândului 23
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Rândul 23 — se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv
dedusă pentru achizițiile prevăzute la rd. 15—20:
— conform art. 145 și 1451 din Codul fiscal, în cazul
persoanelor care efectuează numai operațiuni cu drept de

deducere. Nu se preia în acest rând taxa pentru care nu se
permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din
Codul fiscal;
— conform art. 1451 și 147 din Codul fiscal, în cazul
persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluată
din coloanele jurnalului pentru cumpărări*), în funcție de
destinația achizițiilor, astfel:
• taxa aferentă achizițiilor destinate realizării de operațiuni cu
drept de deducere, cu excepția achizițiilor pentru care nu se
permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din
Codul fiscal;
• taxa dedusă conform pro rata pentru achizițiile destinate
realizării atât de operațiuni cu drept de deducere, cât și de
operațiuni fără drept de deducere, cu excepția achizițiilor pentru
care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform
art. 1451 din Codul fiscal;
• taxa aferentă achizițiilor destinate realizării operațiunilor
care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând.
Totalul rd. 23 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la
rd. 15—20.”
Art. II. — Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut
în anexa la prezentul ordin se utilizează începând cu declararea
obligațiilor fiscale aferente lunii mai 2009.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. IV. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor
contribuabili și Direcția generală de tehnologia informației din
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a
municipiului București vor duce la îndeplinire prevederilor
prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 29 mai 2009.
Nr. 1.166.
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ANEXĂ*)
(Anexa nr. 1 la Ordinul 1.746/2008)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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