ANEXA 3

Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice __________________________/
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală ________________________________
Nr. __________________/____________________

Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter
personal ______

Adresa:_________________________
Tel.: ___________________________
Fax: ___________________________
E-mail: _________________________

DECIZIE
privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317
alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Către:
Denumirea/Numele şi prenumele __________________________________________________
Domiciliul fiscal:
Localitatea _______________________________, str. _________________________________
nr. __________, bl. __________, ap. __________, et. __________,
judeţul/sectorul _________________________________________
Codul de identificare fiscală ________________________________
În baza prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice), a Notificării privind
înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ________________ din ____________________ şi a Referatului de analiză
privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ________________ din ____________________ /a Deciziei de
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. ________________ din
____________________, vă comunicăm următoarele:
 Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:
 să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice
SAU
 să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art.
317 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice.
Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, se procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu,
începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice.
Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din
Codul fiscal.
Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile
art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în
termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ____________________________
Semnătura şi ştampila unităţii _____________________

Cod 14.13.02.60/î.o.
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