Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Tulcea

Str. Babadag nr. 163bis
Loc.Tulcea
Tel : 0240 502601
Fax : 0240 502600
e-mail: Admin.TLTLJUDX01@mfinante.ro

COMUNICAT DE PRESĂ
- modelul şi conţinutul formularului 311-

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea informează contribuabilii că în
Monitorul Oficial nr.145/25.02.2016 s-a publicat O.P. A.N.A.F. nr.795/19.02.2016 prin care
s-a reglementat modelul şi conţinutul formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe
valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316, alin.(11),
lit.a)–e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal”.
Formularul 311 se depune astfel:
potrivit art.324 alin.(10), lit.a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror
cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, conform prevederilor art.316,
alin.(11), lit.a)–e) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în
scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de
servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pentru care există obligaţia plătii taxei
colectare în conformitate cu prevederile art.11, alin.(6) şi (8) din Codul fiscal;
potrivit art.324, alin.(10), lit.a) din Codul fiscal, coroborat cu pct.104, alin.(2) din normele
metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art.11
alin.(6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
din oficiu, conform prevederilor art.316 alin.(11), lit.a)–e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia
în care acestea efectuează livrări de bunuri prin organele de executare silită, după anularea
înregistrării în scopuri de TVA;
potrivit art.324, alin.(10), lit.b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au
aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost
anulat din oficiu, conform prevederilor art.316, alin.(11), lit.a)–e) sau h) din Codul fiscal,
pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri
de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut la
art.282, alin(3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod
valabil de TVA;
potrivit art.324 alin.(11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la cerere, conform prevederilor art.316, alin.
(11), lit.g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat
livrări de bunuri /prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar
a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut la art.282, alin.(3)(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod
valabil de TVA.
Termen de depunere:
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei
pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de
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servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA efectuate de
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din
oficiu , conform prevederilor art.316, alin.(11), lit.a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în
care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele
impozabile nu au cod valabil de TVA;
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei
pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele
impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art.11, alin.(6) şi (8) din Codul fiscal, livrări
efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art.316, alin.(11), lit.a)-e)
sau h) din Codul fiscal.
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei
pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în
scopuri de TVA, potrivit art.153, alin.(9), lit.a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în
care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la
încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

ATENŢIE: În situaţia în care persoana impozabilă depune declaraţia după anularea rezervei
verificării ulterioare, în condiţiile art.105, alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se bifează, în căsuţa
corespunzătoare, temeiul legal pentru depunerea declaraţiei.
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