
 Anexa nr.6 
 

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

 
1. „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)” 
1.1. Denumire: „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă 
fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)” 
1.2. Cod MFP: 14.13.01.11/a.i. 
1.3. Format: A4/t1 
1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă 
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 
1.5. U.M.: set (2 file) 
1.6. Se difuzează: gratuit. 
1.7. Se utilizează: la schimbarea perioadei fiscale utilizate la TVA, de către persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă 
fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. 
1.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; 
                       de: persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de   
   reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal. 
1.9. Circulă:  - originalul la organul fiscal; 
                 - copia la contribuabil. 
1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
2. “Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării 
datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează 
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare 
taxabile în România”  
2.1. Denumire  “Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării 
datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul 
calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în 
România” 
2.2. Cod MFP: 14.13.07.11/a.i. 
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 notificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, care au declarat achiziţii 
intracomunitare în Decontul de taxă pe valoarea adăugată, dar care nu au depus declaraţia de 
menţiuni în vederea schimbării perioadei fiscale 
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 actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele 
impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează 
achiziţii intracomunitare taxabile în România”  
3.1. Denumire: “Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru 
persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care 
efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România”    
3.2. Cod MFP: 14.13.02.11/a.i.  
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 schimbarea din oficiu a perioadei fiscale pentru TVA din trimestrul 
calendaristic în lună calendaristică, pentru persoanele impozabile care efectuează achiziţii 
intracomunitare şi nu au depus declaraţia de menţiuni în vederea schimbării perioadei fiscale. 
3.8. Se întocmeste 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. 
 


