
                          Anexa nr.2 

    

      

 
 

Cod 14.13.02.60/î.c.  
Nr.de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..... 
 

www.anaf.ro 

Sigla 

D.G.R.F.P. / 

D.G.A.M.C. 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .............. 

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 

Unitatea fiscală.......................................................................... 
Nr. ................./.................... 

 
 

 

DECIZIE  

privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a) sau c) 

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

  

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele............................................................................... 

Domiciliu fiscal: 

Localitate.................................Str................................nr..............bl.........ap. 

Etaj...............judeţ/sector................................................. 

Cod de identificare fiscală.......................................................................................... 

 

 În baza prevederilor art.316 alin.(1) lit.a)/c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) şi ca urmare a analizei informaţiilor 

cuprinse în declaraţia de înregistrare/menţiuni, vă comunicăm că solicitarea dumneavoastră a 

fost: 

 

 aprobată, conform  art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de 

taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu data comunicării prezentei decizii de 

aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct.88 alin.(1) lit.d) din 

Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016 

 

 aprobată, conform  art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de 

taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu data comunicării prezentei decizii de 

aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct.88 alin.(1) lit.d) din 

Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016 

 

 respinsă, din următoarele motive: .................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  

 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în 

conformitate cu dispoziţiile art.272 alin.(6) din Legea nr207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, 

potrivit art.270 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

  

 

                Conducătorul unităţii fiscale, 

                Numele şi prenumele .......................... 

                Semnătura şi ştampila unităţii ............... 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  

Adresa ..................... 
Tel : ......................... 
Fax : ........................ 
e-mail : .................... 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 


