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

 
DECIZIE  

pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, 
în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare 

 
 
 
Către: Denumire...................................................................................................................................... 

Domiciliu fiscal: localitate ................................str. .....................................nr. .............bl. ........ 
ap ...... etaj ............... judeţ/sector ..................... cod de identificare fiscală ................................ 

 
 

Având în vedere dispoziţiile art.1563 alin.(11)/art.1533 alin.(12) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că, s-a constatat că, din eroare: 

 
 aţi fost înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA 

la incasare, începând cu data de ...................; 
 

 vi s-a anulat, din oficiu, înregistrarea din Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul TVA la incasare în scopruri de TVA a fost anulată, începând cu data de...................... . 

 
 Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie, se desfiinţează Înştiinţarea privind 
înregistrarea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare 
nr……… din data de …......…......./ Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare nr……… din data de …......…......., cu efect pentru 
viitor şi pentru trecut. 
 
 Astfel, urmare îndreptării erorii materiale, sunteţi considerată: 
  persoană impozabilă înregistrată în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul 
TVA la încasare începând cu data de...................................... 
  persoană impozabilă radiată din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA 
la încasare începând cu data de...................................... 

 
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  14.1.3.02.64/e.m. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală adresa 

 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală Adresa: 

 
Tel:  
Fax:  
E-mail:  

Număr de 
înregistrare ca 
operator de date cu 
caracter personal  … 


