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 Prin dispoziţiile art. I pct. 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125 /2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal au fost 
completate prevederile art. 1563 din Codul fiscal cu un nou alineat, alin. (9), cu intrare în 
vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012. 

Astfel, s-a prevăzut obligaţia persoanelor impozabile pentru care înregistrarea în 
scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul 
fiscal, care nu au efectuat ajustările de taxă  conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 
161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor 
înregistrate în scopuri de TVA, sau care au efectuat ajustări incorecte, de a depune o 
declaraţie privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată. 

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3194/2011 a fost aprobat modelul formularului 307„Declaraţie privind sumele rezultate 
din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de 
active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de 
leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, utilizat 
pentru  declararea sumei rezultate ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată, 
conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, în situaţia în 
care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe 
achiziţionate printr-un contract de leasing este o persoană impozabilă care nu este 
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu se va înregistra în 
scopuri de TVA ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor. 
 Având în vedere noile prevederi legale, propunem completarea formularului (307) 
cu noi rubrici necesare ajustărilor de taxă efectuate după anularea înregistrării în scopuri 
de TVA conform art.153 alin. (9), precum şi adaptarea corespunzătoare a instrucţiunilor 
de completare. 
  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  

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
 

Cabinet Vicepreşedinte  
Str. Apolodor, nr. 17 
sector 5, Bucureşti 
Tel :  +021 312 24 29/int.233 
Fax : +021 319 97 00 
e-mail : anaf@mfinante.ro

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 


