Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..............
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Unitatea fiscală..........................................................................

Adresa .....................
Tel : .........................
Fax : ........................
e-mail : ....................

Nr. ................./....................

DECIZIE
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării
regimului de scutire prevăzut la art.310 din Codul fiscal
Către: Denumire/Nume prenume........................................................................................................
Domiciliu fiscal:
Localitate.................................Str................................................nr..............bl.........ap............
Etaj...............judeţ/sector.................................................
Cod de identificare fiscală..........................................................................................
În baza prevederilor art.310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare(Codul fiscal), vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform
art.316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la organul
fiscal sub nr. …..............…. din data de …………...............…. .
Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii.
Vă înştiinţăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi
Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, seria................... nr. ….............................
De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta
decizie, aveţi obligaţia depunerii ultimului decont de TVA(formularul 300), indiferent de perioada
fiscală pe care aţi aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA.
De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi
înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.
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 ...........................

Nr.de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........
Cod 14.13.02.60/096

www.anaf.ro

