
 
      

 
 

 

       

   
 
 
 
                                                                                                                                
  
Către   : Cabinet Preşedinte 
În atenţia  : Domnului Preşedinte Sorin BLEJNAR                                                    
Ref. : referat de aprobare – proiect de ordin  
 
Data   :  .03.2012 
De la   : Vicepreşedinte ANAF, Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU 
Nr. înregistrare :  
Nr. pagini  : 2 
 
 
 Prin dispoziţiile art. I pct. 5 şi pct. 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal au fost modificate şi completate prevederile art. 11 din Codul fiscal, precum 

şi prevederile art. 1563 din Codul fiscal, cu intrare în vigoare începând cu data de 1 

ianuarie 2012. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (11) şi alin. (13),  contribuabilii cărora li 

s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. 

a) - e) nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată 

aferente achiziţiilor efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri 

de TVA a fost anulat, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, aferentă 

operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă. 

 De asemenea, potrivit 1563 alin. (10), persoanele impozabile al căror cod de 

înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) 

lit. a) – e) din Codul fiscal şi care desfăşoară activităţi economice în perioada în 

care nu au cod valabil de TVA, sunt obligate să depune o declaraţie privind taxa 

pe valoarea adăugată de plată.   

 Pentru a asigura suportul declarativ necesar aplicării noilor prevederi legale, 

propunem aprobarea unui nou formular, formularului (311) „Declaraţie privind taxa 

pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de 

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 
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alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”, precum şi a intrucţiunilor de completare a 

acestora. 

  Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui 

prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem să-l semnaţi. 

  

Cu deosebită consideraţie, 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

 
Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU 

 
 
 
 
 
 


