
 

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

ORDIN nr……… 
privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA 

 
 

        Având în vedere dispoziţiile art. 7, art. 56, art. 58, art. 64 şi art. 77 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 12 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 23/30.08.2017 privind plata defalcată a TVA. 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

Ținând cont de Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice nr. .... /............. 
           
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
     
      
 
Art. 1 - (1) Se aprobă Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA , 
prevăzută în anexa nr. 1. 
      (2) Se aprobă modelul şi instrucţiunile  pentru completarea  formularului (310) “Cerere pentru 
aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”, prevăzută în anexa nr. 2. 
     (3) Se aprobă modelul şi conţinutul Referatului privind soluţionarea cererii  pentru aprobarea 
transferului sumelor din contul de TVA, prevăzut  în anexa nr. 3.  
      (4) Se aprobă modelul şi conţinutul Deciziei de soluţionare a cererii pentru aprobarea   
transferului sumelor din contul de TVA, prevăzută în anexa nr. 4. 
      (5) Se aprobă modelul şi conţinutul Invitaţiei pentru prezentarea contribuabilului la audiere, 
prevăzută în anexa nr. 5.  
Art. 2 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor 
menţionate la art.1 sunt prevăzute în anexa nr. 6. 
Art. 3 - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 4 - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru cererile depuse de contribuabil, în temeiul 
art. 12 din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 01.10.2017. 
Art. 5 - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a 
colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri 
pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi 
organele fiscale centrale din subordinea acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 
Art. 6 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 
data de 01.10.2017. 
   Emis în  Bucureşti, la data de ………………… 
 
 
 


