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Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ____________
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Unitatea fiscală __________________________________
Nr. _____________/_____________

DECIZIE 
privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele ____________________________________________________
Domiciliu fiscal: Localitate ______________ Str. _______________________ nr. ______ bl. _____

ap. ______ Etaj ______ județ/sector _________________________
Cod de identificare fiscală _________________________________
În urma Cererii  dumneavoastră de înregistrare în scopuri  de TVA, potrivit  art.316 alin.(12) din

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la organele
fiscale cu nr. _____________ din _____________, și a analizei informațiilor existente în evidențele fiscale,
vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă, întrucât:

  nu ați corectat/completat cererea de înregistrare și/sau documentația, în termenul prevăzut de
notificarea transmisă de organul fiscal 

  la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:
 persoana  impozabilă  era   declarată  inactivă  conform  prevederilor  art.92  din  Legea

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
 persoana impozabilă avea fapte înscrise în  cazierul fiscal, de natura:

 infracțiunilor
 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 actualii administratori/asociați (în cazul societăților reglementate de Legea societăților
nr.31/1990,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  se  aplică  numai  pentru  asociații
majoritari sau, după caz, asociatul unic)  _____________________________________________________
aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura: (Se înscriu datele de identificare ale acestora)

 infracțiunilor
 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condițiile prevăzute de art.316
alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 persoana impozabilă nu a evidențiat în deconturile de TVA depuse nicio operațiune, în
condițiile art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 din constatările organului fiscal rezultă că persoana impozabilă – societate înființată potrivit
Legii  nr.31/1990,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  -  prezintă  risc  fiscal  potrivit
criteriilor  pentru  evaluarea  riscului  fiscal   stabilite  prin  ordin  al  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrarea  Fiscală,  în  condițiile  prevăzute  de  art.316  alin.(11)  lit.h)  din  Legea  nr.227/2015,  cu
modificările și completările ulterioare;

 alte motive legale de respingere 

Nr.de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  ________
Cod 14.13.02.60/î.c.r.

Agenția Națională de Administrare Fiscală
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Adresa _____________
Tel : _______________
Fax : _______________
e-mail : ____________
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Motive de fapt și de drept __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________.

Mențiuni privind audierea contribuabilului _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

După remedierea situației care a condus la respingerea cererii, în condițiile prevăzute de art.316
alin.(12) din Legea nr.227/2015, cu modificările și  completările ulterioare,  persoana impozabilă poate
solicita înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea unei noi cereri de înregistrare în scopuri de taxă
pe valoarea adăugată (formular 099).

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate
cu dispozițiile art.272 alin.(6) din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen
de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art.270 alin.(1) din același act normativ.

   

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele ______________________

Semnătura și ștampila unității _______________

Nr.de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  ________
Cod 14.13.02.60/î.c.r.
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