anexa nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia generală regională a finanţelor
publice a................................................................................../
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală.......................................................................
Nr.........................................../data.......................................

Sigla
D.G.R.F.P. /
D.G.A.M.C.
Adresa: ……………....................
Telefon: ……………...................
Fax : ..........................................
e-mail : .......................................

DECIZIE
privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii
intracomunitare de bunuri taxabile în România
Către: Denumirea/Numele şi prenumele..................................................................................
Domiciliul fiscal:
Localitate.................................Str................................nr..............bl.........ap......
et...............judeţul/sectorul.................................................
Cod de identificare fiscală..........................................................................................
În baza prevederilor art. 322 alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), pentru persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o
achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna
calendaristică.
Faţă de aceste prevederi legale, şi având în vedere Decontul de TVA înregistrat sub
nr................din data de............./Raportul de inspecţie fiscală înregistrat sub nr...........din data
de..................../informațiile comunicate de compartimentul................................, vă comunicăm
că, începând cu data de ......................, perioada fiscală pe care trebuie să o utilizaţi pentru
declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată, ca persoană impozabilă înregistrată în
scopuri de TVA, este luna calendaristică.
Potrivit prevederilor aceluiași articol, persoana impozabilă în cazul căreia perioada fiscală
a devenit luna, va utiliza această perioadă fiscală pentru anul curent şi pentru anul următor. Dacă
în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana
respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens va trebui să
depună declaraţia de menţiuni prevăzută la alin. (6) al art. 322 din Codul fiscal, respectiv
"Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală
este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul
precedent (094)".
Alte mențiuni.........................................................................................................................
Împotriva prezentului înscris, 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 ...............
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