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Formularul 311 va fi depus online  

 
 

 Agenția Națională de Administrare Fiscală adaptează instrucțiunile de 
completare pentru  "Declaraţia 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" (formular 311), întrucât modul de depunere a fost 
modificat. 
 În plus, prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, au fost introduse reguli speciale 
privind aplicarea regulilor privind TVA de către persoanele impozabile care nu au 
colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în 
perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu au 
depus formularul de declarație 311 (pct. 51 alin.(2) lit.c) și d) din Titlul I al Normelor 
metodologice). 
 Persoanele impozabile aflate în această situație au obligația ca, după 
reînregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, să emită 
facturi/facturi de corecție în care să înscrie distinct taxa colectată aferentă livrărilor de 
bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de 
înregistrare în scopuri de TVA anulat. De asemenea, persoanele impozabile trebuie să 
declare, în declarația 311, taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de 
bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care acestea au avut codul 
de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi 
trebuit să o colecteze și taxa înscrisă în facturile/facturile de corecție emise după 
reînregistrare. Dacă există astfel de diferențe, acestea se înscriu în decontul de TVA, în 
secțiunea ”Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa pe care ar fi trebuit să o 
colecteze se înscrie în declarația 311.  
    

*   *  * 
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa 
www.anaf.ro,  domeniul INFO ANAF/ Transparen ţa decizional ă. De asemenea, acestea pot fi 
consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. 
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti. 

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în 
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la 
următoarele adrese: 

• Prin scrisori la adresa poştală: Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă, 
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media; 
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro  
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57. 



Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / 
Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei. 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA                                      

      
Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare  

 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  . 


