
Anexa nr.6 

 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor 

 

    1. "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA" 

    1.1. Denumire "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA" 

    1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o. 

    1.3. Format: A4/t1 

    1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă; 

    - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

    1.5. U/M: set (două file) 

    1.6. Se difuzează gratuit. 

    1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligaţia înregistrării în scopuri de 

TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. 

    1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

    1.9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

 - copia la organul fiscal. 

    1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

    2. "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA" 

    2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA" 

    2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o. 

    2.3. Format: A4/t1 

    2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă; 

    - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

    2.5. U/M: set (două file) 

    2.6. Se difuzează gratuit. 

    2.7. Se utilizează: - pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau 

obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA; 

- pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care au fost 

reactivate prin decizia organului fiscal/care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind 

încetarea situaţiei de inactivitate temporară. 

    2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

    2.9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

 - copia la organul fiscal. 

    2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

    3. "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA" 

    3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA" 

    3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î. 

    3.3. Format: A4/t1 

    3.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă; 

    - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

    3.5. U/M: set (două file) 

    3.6. Se difuzează gratuit. 



    3.7. Se utilizează pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. 

    3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

    3.9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

 - copia la organul fiscal. 

    3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

    4. "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, 

din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA" 
    4.1. Denumire: "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de 

TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA" 

    4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m. 

    4.3. Format: A4/t1 

    4.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă; 

    - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

    4.5. U/M: set (două file). 

    4.6. Se difuzează gratuit. 

    4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în 

scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării 

în scopuri de TVA. 

    4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

    4.9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

 - copia la organul fiscal. 

    4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

    NOTĂ: 

    La editarea acestor formulare, se va insera sigla Direcţiei generale de administrare a marilor 

contribuabili sau, după caz, a direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează 

activitatea organului fiscal competent, sigle aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală nr.3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor 

utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.  


