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DECONTUL DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
- formular 300 -

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, se depune de persoanele
impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA. [articolul 323 din Codul fiscal]
TERMEN DE DEPUNERE:
Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se
încheie perioada fiscală respectivă;
Atunci când termenul se împlineşte la 25 decembrie se depune până la data de
21 decembrie. Dacă data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, formularul 300 se
depune până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.
[articolul 323 din Codul fiscal, articolul 155 alin. (2) din Codul de procedură fiscală şi Ordinul ANAF
2227/2019]

MODALITATEA DE COMPLETARE ŞI DEPUNERE:
Decontul de TVA se completează cu ajutorul programului de asistenţă
existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF),
secţiunea Asistenţă contribuabili sau secţiunea Declaraţii electronice, şi se
transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
[art. 103 din Codul de procedură fiscală, Ordinul ANAF 2326/2017]

Persoanele impozabile care efectuează în perioada de raportare (lună, trimestru,
semestru, an) numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de
decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare.
În cazul persoanelor impozabile care şi-au încetat existenţa, Decontul de TVA
aferent perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal se va
completa şi depune de către succesori, bifând rubrica din formular prevăzută pentru
această situaţie. [Ordinul ANAF 2227/2019, articolul 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală]
Informaţiile care se înscriu în Decontul de TVA se preiau din jurnalul de
vânzări şi jurnalul de cumpărări pe care persoanele impozabile au obligaţia să le
întocmească. [art. 321 din Codul fiscal şi pct. 101 din Normele metodologice]

1

Decontul de TVA cuprinde informaţiile prevăzute în modelul declaraţiei
reglementat de Ordinul ANAF 2227/2019.
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- Diferenţele de TVA rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de PRO RATA
definitivă, diferenţele de TVA rezultate ca urmare a regularizării erorilor constatate ulterior
în calculul pro rata definitivă şi diferenţele de TVA rezultate ca urmare a ajustării taxei
deductibile, cu semnul plus sau minus, se înscriu la rândul 35.
[articolul 300 din Codul fiscal şi punctul 70 alineatul (5) din normele metodologice]

Datele înscrise incorect în decontul de TVA se pot corecta prin decontul unei
perioade fiscale ulterioare şi se vor înscrie la rândurile de REGULARIZĂRI.
[articolul 323 „Decontul de taxă” din Codul fiscal ]

Erorile materiale din Decontul de TVA se corectează la iniţiativa organului fiscal sau la
solicitarea persoanei impozabile potrivit Ordinului ANAF3604/2015

DEPUNEREA DECONTULUI ÎN SITUAŢII PARTICULARE:
Schimbarea perioadei fiscale în cazul efectuării unei achiziţii
intracomunitare de bunuri
Pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care
efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală
devine LUNA şi, vor depune primul decont lunar:
- până la data de 25 a celei de-a III-a luni a trimestrului calendaristic, pentru
primele 2 luni ale aceluiaşi trimestru dacă exigibilitatea TVA intervine în a II-a lună a
respectivului trimestru.
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare dacă exigibilitatea TVA intervine în prima sau
în a III-a lună a trimestrului calendaristic.
[articolul 322 „Perioada fiscală”, din Codul fiscal]

Scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA:
Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA:
- depun ultimul decont de TVA indiferent de perioada fiscală aplicată până
la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de
anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus,
se va evidenţia valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor
de taxă.
[articolul 310 alineatul (7), articolul 315^1 alineatul (16) din Codul fiscal]
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Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat din oficiu de
organul fiscal:
- depun ultimul decont de TVA, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la
data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA. [articolul 316 alineatul (13) din Codul fiscal]
Aceste persoane îşi pot exercita dreptul de deducere a TVA pentru achiziţiile de
bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de
TVA a fost anulat, după reînregistrarea în scopuri de TVA prin înscrierea taxei în
primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior.
[articolul 11 alineatele (6) şi (8) din Codul fiscal]

Beneficiarii care au achiziţionat bunuri şi/sau servicii în perioada în care
furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat îşi exercită
dreptul de deducere a TVA pentru achiziţiile respective, pe baza facturilor emise de
furnizor/prestator, prin înscrierea în primul decont depus după reînregistrarea în
scopuri de TVA a furnizorului/ prestatorului, sau, după caz, într-un decont ulterior.
[articolul 11 alineatele (7) şi (9) din Codul fiscal]

Declaraţia 300 constituie titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată
de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

______________________________________
BAZA LEGALĂ:
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscalcu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ANAF 2227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300)
"Decont de taxă pe valoarea adăugată".
- Ordinul ANAF 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu
sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare]
- Ordinul ANAF 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale
din deconturile de taxă pe valoarea adăugată
- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Material informativ elaborat la data de 16.10.2020
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