
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR. ............ 
 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum și pentru modificarea 

Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată  

 

 

 În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 având în vedere dispozițiile art.3151 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.V din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul financiar-fiscal, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

O R DI N 

 

Art.I – Se aprobă modelul, conţinutul și instrucțiunile de completare ale formularului (087) 

“Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”, cod: 

14.13.07.60/r.a.,  prevăzut în Anexa nr.1. 

 

 Art.II - Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.131 din 

data de 19 februarie 2016, se modifică după cum urmează: 

  1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.2 - Se aprobă modelul și conținutul formularului ”Decizie privind anularea înregistrării 

în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau 

a regimului special pentru agricultori prevăzut la art.3151 din Codul fiscal”, cod 14.13.02.60/096, 

prevăzut în anexa nr.5.” 

 2. Anexa nr.5 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 3. La Anexa nr. 6, denumirea secțiunii a V-a se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului 

de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la 

art.3151 din Codul fiscal”. 

 4. La Anexa nr. 6, secțiunea a V-a, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”1. Denumire: ”Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării 

regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori 

prevăzut la art.3151 din Codul fiscal”. 

 5. La Anexa nr. 6, secțiunea V punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 310 alin. (7) 

din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului 

special pentru agricultori prevăzut la art.3151 din Codul fiscal”. 

 
 Art. III – Anexele nr. 1și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.IV – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



 

Art.V – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 

tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile 

generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 

 

 

Emis la Bucureşti, în data de ................................... 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 
Eugen-Dragoș DOROȘ 

 


