
ANEXA 5
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice __________________________/ Adresa:_________________________
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Tel.: ___________________________
Unitatea fiscală ________________________________ Fax: ___________________________
Nr. __________________________________________ E-mail: _________________________

DECIZIE
pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/

anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

Către: Denumirea/Numele și prenumele __________________________________________________
Domiciliul fiscal:
Localitatea _______________________________, str. ______________________________________
nr. ______, bl. _______, ap. _______, et. _______, județul/sectorul ___________________________
Codul de identificare fiscală ________________________________

Având în vedere dispozițiile art.  316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările și
completările ulterioare, (Codul fiscal) și ale normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că:

 din eroare ați fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de _________________________;
Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind înregistrarea în

scopuri de TVA nr. ______________________ din data de _____________________, precum și Certificatul de
înregistrare în scopuri de TVA seria _________________ nr. ____________________ .

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veți fi
scos din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum și din Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare și data anulării înregistrării în
scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;

 din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ________________ .
Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind anularea, din

oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ________________ din data de ____________________.
Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că veți fi înregistrat în scopuri de TVA, menținându-se data

înregistrării în scopuri de TVA anterioară.
Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile

art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.

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

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele __________________________

Semnătura și ștampila unității ___________________

Cod 14.13.02.60/e.m.

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

Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter

personal ______


