
ANEXA 4

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice _______________________________________
Unitatea fiscală _________________________________
Nr. ________________/__________________________

Adresa: _____________________
Tel.: ________________________
Fax: ________________________
E-mail: ______________________

DECIZIE
de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile

care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele şi prenumele __________________________________________
Domiciliul fiscal:

Localitatea _______________, str. __________________ nr. ____,
bl. ____, ap. ____, et. ____, judeţul/sectorul _________________

Codul de identificare fiscală ___________________________

În baza prevederilor art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările  ulterioare  (Codul  fiscal),  vă  comunicăm că,  potrivit  informaţiilor  şi  documentelor  existente  la
organul fiscal, aveaţi obligaţia să notificaţi organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul
curent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 26 alin. (4) din
titlul  VII  al  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei,
în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.

Întrucât nu aţi depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097),
vă înştiinţăm că sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.

Precizăm că pentru operaţiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu
mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (14) din Codul fiscal.

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 14.13.02.64/r.o.
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ________

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

www.anaf.ro


