AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN NR. ....
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie
privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în
care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor
corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană
înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru
stabilirea modalităţii de plată a acestor sume
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 5 alin. (4), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 1563 alin. (8)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, al pct. 6 alin. (10), pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:

ORDIN
Art. 1. – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (307) „Declaraţie
privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care
beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe
achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată”, cod: 14.13.01.02/t.a., prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. – Formularul prevăzut la art.1 se completează şi se depune conform
instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de
arhivare a formularului prevăzut la art.1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
Art. 4. – Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de
stat rezultată ca urmare a ajustărilor conform art.128 alin.(4), art.148, art.149 sau
art.161 din Codul fiscal, după caz, va fi achitată de beneficiarul transferului de active
sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de
leasing, după caz, la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei,
în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05
„TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor” deschis la unitatea
trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de
identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Art. 5. – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă
trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice
reprezintă trimiteri la Normele Metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 7 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2691/2010 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele
rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul
transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 786 din 24 noiembrie 2010.
Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, ParteaI.
Art. 9. – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia
generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de
tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili,
precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului
Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.

Emis la Bucureşti, în data de ....................

P R E Ş E D I N T E,
SORIN BLEJNAR

