
 Anexa nr.8 
 
 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare  
şi de arhivare a formularelor 

 
 

 
1. „Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul TVA la încasare” 
1.1. Denumire „Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare” 
1.2. Cod:  14.13.07.64/ i.o. 
1.3. Format: A4/t1 
1.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
1.5. U/M: set (2 file) 
1.6. Se difuzează: gratuit 
1.7. Se utilizează: pentru înştiinţarea, cu privire la înregistrarea din oficiu în Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din Codul fiscal care aveau obligaţia înregistrării în registru, dar care nu au 
depus notificarea (formular 097) din care să rezulte că cifra de afaceri realizată, determinată conform 
prevederilor art.1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, precum şi 
cu privire la înregistrarea din oficiu în registru ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform 
art. 153 din Codul fiscal. 
1.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
1.9. Circulă:     - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
 
2. „Înştiinţare” 
2.1. Denumire „Înştiinţare” 
2.2. Cod: 14.13.07.64/n 
2.3. Format: A4/t1  
2.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
2.5. U/M: set (2 file) 
2.6. Se difuzează: gratuit 
2.7. Se utilizează: pentru înştiinţarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform 
art. 153 din Codul fiscal care, deşi au realizat o cifră de afaceri determinată conform prevederilor art. 
1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal peste plafonul de 2.250.000 lei, au depus, din eroare, notificarea 
prevăzută de lege (formular 097), pentru a solicita înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare. 
2.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
2.9. Circulă:     - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 



3. “Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul TVA la încasare” 
3.1. Denumire: “Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare” 
3.2. Cod  14.13.02.64/r.o. 
3.3. Format: A4/t1 
3.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
3.5. U/M: set (2 file) 
3.6. Se difuzează: gratuit 
3.7. Se utilizează: pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care aveau obligaţia încetării aplicării sistemului 
TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri 
realizată, determinată conform prevederilor art.1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, peste plafonul de 
2.250.000 lei. 
3.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
3.9. Circulă:       - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 

 
4. „Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul TVA la încasare” 
4.1. Denumire „Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare” 
4.2. Cod 14.13.07.64/r. 
4.3. Format: A4/t1 
4.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
4.5. U/M: set (2 file) 
4.6. Se difuzează: gratuit 
4.7. Se utilizează: pentru înştiinţarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată 
înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal sau care au intrat într-un grup 
fiscal unic conform prevederilor art. 128 alin.(8) din Codul fiscal. 
4.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
4.9. Circulă:     - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
5. „Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, 
în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” 
5.1. Denumire: “Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din 
oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” 
5.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m. 
5.3. Format: A4/t1 
5.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  
    - se utilizează echipament informatic pentru editare 



5.5. U/M: set (2 file) 
5.6. Se difuzează: gratuit 
5.7. Se utilizează: pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, 
în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare  
5.8. Se întocmeste în: 2 exemplare 
     de: organul fiscal competent 
5.9. Circulă:    - originalul la contribuabil 
  - copia la organul fiscal 
5.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 


