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

 
 
 

ÎNŞTIINŢARE*)   
 
 
Către: Denumire/Nume prenume.......................................................................................... 

Domiciliu fiscal: 
Localitate ................................. str. ............................... nr. ............. bl. ....... 
ap. ................ etaj............... judeţ/sector ........................................................ 

Cod de identificare fiscală.......................................................................................... 
 
 
 
 Din informaţiile şi documentele existente în evidenţele organului fiscal, rezultă că cifra de 
afaceri realizată în anul precedent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin.(3) lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
pct.162 alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 
2.250.000 lei.  
 Având în vedere faptul că aţi depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la 
încasare (formular 097 - notificare care trebuie depusă de persoanele impozabile a căror cifră de 
afaceri realizată în anul precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei), vă rugăm să vă 
prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile, pentru a ne prezenta documente din care să rezulte 
faptul că cifra de afaceri realizată în anul precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, în 
vederea aplicării sistemului TVA la încasare. 
     În cazul în care nu vă prezentaţi în termenul solicitat ori din documentele prezentate 
rezultă că cifra de afaceri realizată a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, organul fiscal va  proceda 
la radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.   
 
 
 
                Conducătorul unităţii fiscale, 
                Numele şi prenumele ............................ 
                Semnătura şi ştampila unităţii ............... 
 
 
    Întocmit 
    Numele şi prenumele ....................... 
    Funcţia ............................................. 
    Semnătura ........................................ 
 
 
 
*) Se întocmeşte în cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri calculată depăşeşte plafonul de 2.250.000 
lei şi care au depus, totuşi, notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea aplicării sistemului TVA la 
încasare 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 

adresa 
 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
Număr de 
înregistrare ca 
operator de date cu 
caracter personal  … 


