
ORDIN   Nr. 6 din  4 ianuarie 2010
privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale

pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2010

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i

complet rile ulterioare, al art. 5 alin. (4), al art. 156^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, al pct. 80 alin. (2) - (3) din
Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din Codul
fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i al art. 228 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,

    pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prev zut  în anexa nr. I.
    ART. 2
    Se aprob  modelul i con inutul formularului 306 "Cerere privind utilizarea ca
perioad  fiscal  pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", cod MFP
14.13.03.02/p, prev zut în anexa nr. II, precum i modelul i con inutul formularului
"Decizie privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea ad ugat ", cod MFP
14.13.02.02/p, prev zut în anexa nr. III.
    ART. 3
    Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, utilizare i p strare a formularului 306
"Cerere privind utilizarea ca perioad  fiscal  pentru TVA a semestrului sau anului
calendaristic", cod MFP 14.13.03.02/p, sunt prev zute în anexa nr. IV.
    ART. 4
    (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint  trimiteri la titlul
VI "Taxa pe valoarea ad ugat " al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezint
trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
    (2) Referirile la Codul de procedur  fiscal  din cuprinsul prezentului ordin reprezint
trimiteri la Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. I - IV fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 6



    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de
tehnologia informa iei i Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili din
cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , precum i direc iile generale ale
finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 7
    La data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog  orice alte dispozi ii contrare.
    ART. 8
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Pre edintele Agen iei Na ionale
                            de Administrare Fiscal ,
                                 Sorin Blejnar

    Bucure ti, 4 ianuarie 2010.
    Nr. 6.

    ANEXA I

                                 PROCEDURA
pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA

    CAPITOLUL I
    Depunerea cererii i a documentelor justificative

    1. Organul fiscal în a c rui raz  teritorial  persoana impozabil  î i are domiciliul fiscal
sau în a c rui eviden  fiscal  este înregistrat , denumit în continuare organ fiscal
competent, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la
solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal, în condi iile prev zute de pct. 80 alin. (2) - (3) din normele metodologice,
respectiv:
    - semestrul calendaristic, dac  persoana impozabil  efectueaz  opera iuni impozabile
numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
    - anul calendaristic, dac  persoana impozabil  efectueaz  opera iuni impozabile numai
pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioad  de un an calendaristic.
    2. În vederea utiliz rii ca perioad  fiscal  a semestrului sau a anului calendaristic,
persoana impozabil  trebuie s  depun  o cerere justificat  la organul fiscal competent,
pân  la data de 25 februarie a anului pentru care se exercit  op iunea.
    3. Cererea se completeaz  pe formularul 306 "Cerere privind utilizarea ca perioad
fiscal  pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", cod MFP 14.13.03.02/p,
prev zut în anexa nr. II la ordin.
    4. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal competent ori la po , prin
scrisoare recomandat .
    5. Cererea va fi înso it  de documente din care s  rezulte activitatea desf urat i
periodicitatea acesteia, i anume:



    a) declara ie pe propria r spundere privind activitatea efectiv desf urat ;
    b) balan ele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, dup
caz;
    c) jurnalul de vânz ri întocmit pentru anul fiscal anterior;
    d) alte documente relevante pentru luarea deciziei.
    6. Cererea se solu ioneaz  în termenul prev zut de art. 70 din Codul de procedur
fiscal .

    CAPITOLUL II
    Analiza documentelor i emiterea deciziei

    1. Zilnic, cererile contribuabililor împreun  cu documenta ia anexat  se transmit spre
solu ionare compartimentului analiz  de risc din cadrul organului fiscal competent,
denumit în continuare compartiment de specialitate.
    2. Compartimentul de specialitate analizeaz  cererea i documentele anexate, urm rind
îndeplinirea condi iilor prev zute la cap. I.
    3.1. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informa ii
suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea
acestora.
    3.2. În acest caz, termenul prev zut pentru solu ionarea cererii se prelunge te cu
perioada cuprins  între data solicit rii i data primirii documentelor solicitate, potrivit
prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul de procedur  fiscal .
    4. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocme te Referatul de
analiz , prev zut în anexa la prezenta procedur , prin care propune aprobarea sau
respingerea cererii.
    5.1. În baza Referatului de analiz , compartimentul de specialitate întocme te, în dou
exemplare, Decizia privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea ad ugat , prev zut
în anexa nr. III la ordin.
    5.2. Referatul de analiz i Decizia privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea
ad ugat  se avizeaz  de eful compartimentului de specialitate i se aprob  de
conduc torul organului fiscal.
    6. Dup  aprobare, compartimentul de specialitate comunic  persoanei impozabile
Decizia privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea ad ugat , potrivit prevederilor
art. 44 din Codul de procedur  fiscal .
    7.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea
ad ugat , o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribu ii în gestionarea
Registrului contribuabililor, care opereaz  modificarea în vectorul fiscal al persoanei
impozabile.
    7.2. Dosarul solicit rii, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se
transmite compartimentului cu atribu ii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea
arhiv rii la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
    7.3. Dosarul solicit rii cuprinde:
    - cererea persoanei impozabile;
    - documenta ia anexat  cererii;
    - Referatul de analiz ;
    - un exemplar din Decizia privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea ad ugat .



    8. Perioada fiscal  aprobat  este valabil  începând cu termenele de declarare i plat
urm toare datei comunic rii Deciziei privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea
ad ugat i se men ine pe durata p str rii condi iilor prev zute la cap. I pct. 1.
    9. La data modific rii condi iilor care au stat la baza aprob rii perioadei fiscale prin
decizia mai sus men ionat , persoana impozabil  este obligat  s  în tiin eze în scris
organul fiscal competent, prin completarea unei declara ii de men iuni, în vederea
actualiz rii vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea ad ugat .

    ANEXA 1
    la procedur
    MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
    AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
    Direc ia General  a Finan elor Publice ...............
    Administra ia Finan elor Publice .....................
    Nr.

              Avizat                                  Aprobat
    ef compartiment specialitate,          Conduc torul unit ii fiscale,

                              REFERAT DE ANALIZ

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumire .................................................................
    Cod de înregistrare în scopuri de TVA ....................................
    Domiciliu fiscal .........................................................
    Obiect de activitate principal ...........................................
    Cod CAEN .................................................................

    B. Analiza documentar  a cererii nr. ............/data
    Au fost analizate urm toarele documente:
    -
    -
    -

    C. Analiza informa iilor de inute de organul fiscal
    Au fost analizate urm toarele informa ii:
    -
    -
    -

    D. Concluzii:                                                           _
    a) Se propune aprobarea cererii privind utilizarea ca perioad          |_|
fiscal  a semestrului/anului calendaristic                                  _
    b) Se propune respingerea cererii, având în vedere urm toarele:        |_|
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                                                 Întocmit,

    ANEXA II*)

    *) Anexa nr. II este reprodus  în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|        |                                                       |     306     |
|        |                                                       | Nr. de      |
|        |                                                       | înregistrare|
|   AF   | Cerere privind utilizarea ca perioad  fiscal  pentru  | ca operator |
|        | TVA a semestrului sau anului calendaristic            | de date cu  |
|        |                                                       | caracter    |
|        |                                                       | personal 759|
|________|_______________________________________________________|_____________|
          _____________________________
         | ANUL:           |  |  |  |  |



         |_________________|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                                  |
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
| COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA        | RO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|______________________________________________|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| ARA DE REZIDEN  |                                                          |
|___________________|__________________________________________________________|
| JUDE   |               | SECTOR         |       | LOCALITATE |               |
|________|_______________|________________|_______|____________|_______________|
| STRADA |                                | NR.   |    | BLOC  |    | SC. |    |
|________|________________________________|_______|____|_______|____|_____|____|
| ET. |  | AP. |  | COD PO TAL |                  | TELEFON |                  |
|_____|__|_____|__|____________|__________________|_________|__________________|
| FAX    |                                        | E-MAIL  |                  |
|________|________________________________________|_________|__________________|
 ______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL              |
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCAL            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| DOMICILIUL FISCAL                     |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| COD PO TAL |                          | TELEFON |                            |
|____________|__________________________|_________|____________________________|
| FAX        |                          | E-MAIL  |                            |
|____________|__________________________|_________|____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Solicit aprobarea utiliz rii ca perioad  fiscal  pentru taxa pe valoarea     |
| ad ugat  a:                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| semestrului calendaristic |  |                                               |
|___________________________|__|                                               |
| anului calendaristic      |  |                                               |
|___________________________|__|_______________________________________________|
| Anexez urm toarele documente:                                                |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numele persoanei care face cererea |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| Func ia                            |                |                        |
|____________________________________|________________|        tampila        |
| Semn tura                          |                |                        |
|____________________________________|________________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                Se completeaz  de personalul organului fiscal                 |
|______________________________________________________________________________|
| Organ fiscal       |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| Num r înregistrare |         | Data înregistrare |  |  |/|  |  |/|  |  |  |  |
|____________________|_________|___________________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| Numele persoanei care a verificat |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    Cod MFP: 14.13.03.02/p

    ANEXA III



    MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
    AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL                Aprobat/Data ......
    Direc ia General  a Finan elor Publice .........            Conduc torul
    Administra ia Finan elor Publice ...............         unit ii fiscale,
    Str. ...................... nr. .........
    Localitatea .............................                    Semn tura
    Nr. ............/data ...................               ...................

                                 DECIZIE
            privind perioada fiscal  pentru taxa pe valoarea ad ugat

    C tre:
    Denumirea persoanei impozabile ..........................., cu domiciliul
fiscal/adresa din România unde pot fi examinate eviden ele i documentele: localitatea
................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,
sectorul/jude ul .................. .
    Cod de înregistrare în scopuri de TVA ....................................
    În baza art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i a cererii nr. ............ din data de ................., v
comunic m urm toarele:
    - Se aprob  perioada fiscal :
                                   _
        - semestrul calendaristic |_|
                                   _
        - anul calendaristic      |_|
                                   _
    - Nu se aprob  cererea        |_|
    Motiva ia respingerii: ...................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Utilizarea perioadei fiscale aprobate prin prezenta decizie este valabil  de la data
comunic rii, pe durata p str rii condi iilor prev zute la pct. 80 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
    La data modific rii condi iilor care au stat la baza aprob rii perioadei fiscale prin
prezenta decizie, persoana impozabil  este obligat  s  în tiin eze în scris organul fiscal
competent, prin completarea unei declara ii de men iuni, în vederea actualiz rii vectorului
fiscal pentru taxa pe valoarea ad ugat .
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contesta ie la organul fiscal
emitent, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunic rii, potrivit prevederilor art. 207 din
acela i act normativ.

                 Verificat,                            Întocmit,
                  Func ia                               Func ia
         .........................             .........................

    Numele i prenumele ..............    Numele i prenumele ..............
    Data .............................    Data .............................
    Semn tura ........................    Semn tura ........................

    Cod MFP 14.13.02.02/p

    ANEXA IV



    Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, utilizare i p strare a formularului 306
"Cerere privind utilizarea ca perioad  fiscal  pentru TVA a semestrului sau anului
calendaristic", cod MFP 14.13.03.02/p

    Denumirea formularului: Cerere privind utilizarea ca perioad  fiscal  pentru TVA a
semestrului sau anului calendaristic
    Cod MFP: 14.13.03.02/p
    Format: A4/t1
    Caracteristici de tip rire:
    - se utilizeaz  echipament informatic pentru completare i editare, cu ajutorul
programului de asisten  pus la dispozi ie gratuit.
    Se difuzeaz : gratuit.
    Se utilizeaz  la: aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite sau nestabilite în
România.
    Se întocme te de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România,
stabilite sau nestabilite în România.
    Circul :
    - în format electronic, la organul fiscal competent;
    - în format hârtie, în dou  exemplare listate, semnate i tampilate, potrivit legii, din
care:
        - un exemplar la solicitant;
        - un exemplar la organul fiscal.
    Se p streaz :
    - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
    - formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.


