Anexa nr.5

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia
Agenţia
Naţională
Naţională
dede
Administrare
Administrare
Fiscală
Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
Unitatea fiscală .........................................................
......................................................................................
Nr.
/

Adresa:
adresa
Tel :
Tel:
Fax :
Fax:
e-mail :
E-mail:

DECIZIE
pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri
de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
Către: Denumire......................................................................................................................................
Domiciliu fiscal: localitate ................................str. .....................................nr. .............bl. ........
ap ...... etaj ............... judeţ/sector ..................... cod de identificare fiscală ................................
Având în vedere dispoziţiile art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
din eroare aţi fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ....................................;
Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind
înregistrarea în scopuri de TVA, nr……..… din data de …......…................., precum şi certificatul de
înregistrare în scopuri de TVA seria ......... nr................
Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii
veţi fi scos din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum şi din
Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.
Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare şi data anulării
înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art.153 alin.(93) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
din eroare înregistrarea în scopruri de TVA a fost anulată, începând cu data de ......................
Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind
anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, nr. ........... din data de …....................
Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că veţi fi înregistrat în scopuri de TVA,
menţinându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.
Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile
dispoziţiile art. 153 alin.(94) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de
30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conducătorul unităţi fiscale,
Numele şi prenumele ...............................
Semnătura şi ştampila unităţii ..................
cod 14.13.02.60/e.m.
www.anaf.ro

