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Către   : Cabinet Preşedinte 
În atenţia  : Domnului Preşedinte Sorin Blejnar                                                       
Ref. : referat de aprobare – proiect de ordin privind aprobarea 

Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi 
care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în 
România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 

 
Data   :    05.2009 
De la   : Vicepreşedinte ANAF, Mihai Gogancea-Vătăşoiu 
Nr. înregistrare :  
Nr. pagini  : 2 
 
 

Prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale au fost aduse modificări legislative în materia taxei pe 
valoarea adăugată. 

 
Astfel, au fost introduse prevederi prin care persoana impozabilă care 

utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o 
achiziţie intracomunitară taxabilă în România este obligată să utilizeze ca 
perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la 
utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală. 

 
În acest scop, la art. 1561 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, au fost introduse două noi alineate 
(61) şi (62). 

 
Având în vedere că aceasta este singura situaţie în care se poate 

schimba perioada fiscală utilizată în cursul anului fiscal, a fost necesară 
elaborarea unei proceduri de actualizare a datelor din Registrul 
contribuabililor cu obligaţiile declarative privind taxa pe valoarea adăugată, 
în sensul schimbării perioadei fiscale trimestriale în perioadă fiscală lunară. 
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Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu 
ale cărui prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem să-l semnaţi. 
  
 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 
VICEPREŞEDINTE 
 
Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU 
 
 


