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Sigla 
D.G.R.F.P. / 
D.G.A.M.C. 

Direcţia generală regională a finanţelor publice 

.................................................................................../ 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
Unitatea fiscală............................................................ 

Nr. ................................/............................................... 

 

DECIZIE  PRIVIND RADIEREA, DIN OFICIU, DIN REGISTRUL OPERATORILOR 

INTRACOMUNITARI 
 

Către: Denumire/Nume, prenume.................................................................................. 

Domiciliu fiscal: 

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

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

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

 În baza prevederilor art. 329 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că aţi fost radiat, din oficiu, 

din Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât: 

  nici în anul calendaristic precedent şi nici în anul curent, până la data radierii din registru, 

nu aţi mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Legea 

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

 a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii; 

  aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care a fost dispusă punerea în mişcare a 

acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal,  

şi care face parte din categoria asociaţilor definiţi la art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu 

pct. 107 din normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016. 

 nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei 

administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori; 

 nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei 

asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 

5% din capitalul social al societăţii. 
     

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu: 

  data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală); 

 data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal. 

Potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri TVA 

RO .................... nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor 

prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. 

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

45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) 

din Codul de procedură fiscală. 

 

      Conducătorul unităţii fiscale, 

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

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

Agenţia Naţională  de  

Administrare Fiscală  

adresa 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 


