
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

O R D I N 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare 

a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 

 

în temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, al art.316, 317 și 322 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.342 alin.(1) din Legea nr.207 

/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

 

O R D I N 
 

 Art.1. – Se aprobă modelul, conţinutul și instrucţiunile de completare ale 

formularelor: 

 a) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor 

persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)”, cod MFP: 

14.13.01.10.11/a, prevăzute în Anexa nr.1; 

 b) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru 

persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt 

stabilite în România prin sedii fixe (093)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în 

Anexa nr.2; 

 c) “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care 

perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii 

intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”, Cod MFP: 14.13.01.10.11/t, 

prevăzute în Anexa nr.3; 

 d) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 

316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (098)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în 

Anexa nr.4. 

 Art.2. – Se aprobă modelul și conținutul formularului "Decizie privind anularea 

înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la 

art.310 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096, prevăzut în Anexa nr.5. 

 Art.3. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare 

ale formularelor de la art.1 și 2 sunt prevăzute în Anexa nr.6. 

Art.4. –  Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.5. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă 

trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură 

fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art.7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 

a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.7/2010 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de 



taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.32 din 

15 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1768/2012 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea 

înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la 

art.152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.795 din 

27 noiembrie 2012. 

Art.8. – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor 

contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile 

fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentului ordin. 

 

 

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 
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