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În Monitorul Oficial nr. 7
august 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă 
pe valoarea adăugată". 

Principalele modificări sunt:
1. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2021 au fost aduse modificări și 

completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
ulterioare. Prin această ordonan
prevederi legale cu implicații în structura formularului (300) Decont de TVA și a modului 
de completare de către persoanele impozabile 

- s-au completat instruc
formularul de Decont de TVA, prin cuprinderea 
la distanță, precum și a rubricii cu caracter informativ din finalul formularului Decont de 
TVA, respectiv prin adaptarea trimiterilor la articolele din Codul fiscal, ast
modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2021.

-  s-au completat instruc
decont, dedicate operațiunilor taxabile, 
bunuri şi servicii, taxabile, efectuate de persoana impozabilă, beneficiară a unui regim 
special, în condiţiile prevăzute la art. 314 alin. (12), art. 315 alin. (14) sau art. 315
(24) din Codul fiscal. 

2. Se aprobă modelul şi conţinutul formularului
adăugată", prevăzut în anexa nr. 1.

3. Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea 
obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.
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Precizări privind formularul (300)  
"Decont de taxă pe valoarea adăugată" 

În Monitorul Oficial nr. 791/17.08.2021 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 
august 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă 

Principalele modificări sunt: 
ța de urgență a Guvernului nr.59/2021 au fost aduse modificări și 

completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
Prin această ordonanță de urgență au fost modificate și completate și unele 

ții în structura formularului (300) Decont de TVA și a modului 
de completare de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA astfel:

au completat instrucțiunile de completare ale randurilor rândurile  17 
rmularul de Decont de TVA, prin cuprinderea și a vânzărilor intracomunitare de bunuri 

ță, precum și a rubricii cu caracter informativ din finalul formularului Decont de 
TVA, respectiv prin adaptarea trimiterilor la articolele din Codul fiscal, ast

ța de urgență a Guvernului nr.59/2021. 
au completat instrucțiunile de completare ale randurilor 

țiunilor taxabile,  prin înscrierea informaţiilor privind achiziţiile de 
bunuri şi servicii, taxabile, efectuate de persoana impozabilă, beneficiară a unui regim 
special, în condiţiile prevăzute la art. 314 alin. (12), art. 315 alin. (14) sau art. 315

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea 
adăugată", prevăzut în anexa nr. 1. 

Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea 
obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021. 

.08.2021 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 1.253 din 9 
august 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă 

ța de urgență a Guvernului nr.59/2021 au fost aduse modificări și 
completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ță de urgență au fost modificate și completate și unele 
ții în structura formularului (300) Decont de TVA și a modului 

înregistrate în scopuri de TVA astfel: 
rândurile  17 și 18 din 

și a vânzărilor intracomunitare de bunuri 
ță, precum și a rubricii cu caracter informativ din finalul formularului Decont de 

TVA, respectiv prin adaptarea trimiterilor la articolele din Codul fiscal, astfel cum au fost 

ale randurilor 24, 25 și 26 din 
privind achiziţiile de 

bunuri şi servicii, taxabile, efectuate de persoana impozabilă, beneficiară a unui regim 
special, în condiţiile prevăzute la art. 314 alin. (12), art. 315 alin. (14) sau art. 3152 alin. 

(300) "Decont de taxă pe valoarea 

Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea 


