
ANEXA 4
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ____________________
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală _______________________________________________
Nr. _____________________/________________________ Adresa:_________________________

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

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 şi completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ___________________________________________________

Domiciliul fiscal:
Localitatea ____________________________, str. ________________________________ nr. ______, 

bl. ______, ap. ______, et. ______, judeţul/sectorul __________________________
Codul 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 şi completările ulterioare, înregistrată la organele fiscale cu nr.  
__________________ din __________________, şi a analizei informaţiilor existente în evidenţele fiscale, vă 
comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă, întrucât:

 nu aţi efectuat în termenul prevăzut de notificarea transmisă de organul fiscal  
corectarea/completarea cererii de înregistrare şi/sau a documentaţiei;

 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 şi completările ulterioare;

 persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, 
potrivit legii;

 persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:
    

 infracţiunilor;
    

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz,  
asociatul unic) _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(Se înscriu datele de identificare ale acestora.)

aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:
    

 infracţiunilor;
    

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

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



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

 persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în condiţiile art. 
316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 din constatările organului fiscal rezultă că persoana impozabilă - societate înfiinţată potrivit Legii nr. 
31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  -  nu  justifică  intenţia  şi  capacitatea  de  a  
desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei  
Naţionale de Administrarea fiscală, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare;

 alte motive legale de respingere ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(Se înscriu motivele de fapt şi de drept.)

După remedierea situaţiei care a condus la respingerea cererii, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin.  
(12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi  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 contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, 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 _____________________

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal _______
    Cod 14.13.02.60/î.c.a.

www.anaf.ro


