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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................. 
Unitatea fiscală.......................................................... 
...................................................................................... 
Nr.                    / 

DECIZIE  PRIVIND ANULAREA, DIN OFICIU, A  ÎNREGISTRĂRII 
 ÎN SCOPURI DE TVA 

potrivit prevederilor art.153 alin.(9)/art.1531 alin.(9) sau alin.(11) din Codul fiscal 
 

Către: Denumire/Nume prenume........................................................................................... 
Domiciliu fiscal: 

Localitate ................................. str. ............................... nr. ............. bl. ........ 
ap. …….. etaj ............... judeţ/sector ………….............................................. 

Cod de identificare fiscală........................................................................................... 
În baza prevederilor art.153 alin.(9)/art.1531 alin.(9) sau alin.(11) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Referatului de analiză privind anularea 
înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu nr...........din................, vă comunicăm că: 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153/art.1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data 
de........................, ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală; 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153/art.1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data 
de............................., ca urmare a înscrierii în registrul comerţului a stării de inactivitate temporară; 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art.153 
alin.(9) lit.c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana 
impozabilă/asociaţii/ administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea 
răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent; 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art.153 
alin.(9) lit.d) din Codul fiscal, cu data de........................., întrucât nu aţi depus niciun decont de taxă 
pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, 
după caz, în funcţie de perioada fiscală utilizată; 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 
alin.(9) lit.e) din Codul fiscal, cu data de........................, întrucât în deconturile de TVA depuse 
pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcţie de perioada 
fiscală utilizată, nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul acestor perioade de raportare; 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data 
de......................, ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art.153 din acelaşi Cod fiscal; 

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153/art.1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data 
comunicării prezentei decizii, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu 
aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA. 

 Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ......................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 Vă înştiinţăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi 
Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ................ nr. ........................ 
 De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi 
înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate 
cu dispoziţiile art.209 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, 
potrivit art.207 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 Număr de 
înregistrare ca 
operator de date cu 
caracter personal  … 


