
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

ORDIN  NR........ 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional 

de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de 

persoanele înregistrate în scopuri de TVA 

 

           În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi al 

art. 59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, emite următorul ordin: 

ART. I 

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3769/2015 privind 

declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate 

în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind 

livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de 

TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 07 ianuarie 2016, se modifică după 

cum urmează: 

 1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul conținut: 

 „Art.10. Prevederile prezentului ordin se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul 

național începând cu luna iulie 2016.” 

 2. Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut: 

 “Art.11. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare 

la data de 1 iulie 2016.” 

 3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă 

din prezentul ordin. 

ART.II 

Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale 

finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentului ordin. 

ART.III 

 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data 

de 1 iulie 2016. 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

Eugen - Dragoș Doroş 

 

Bucureşti,  .... martie  2016 

Nr. 


