
ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Unitatea fiscală ....................................

................................................................

Nr. ..................../....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

D E C I Z I E  

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, 

potrivit prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 153

1

alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele ..................................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea ........................................, str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......,

et. ....., județul/sectorul .................................................

Cod de identificare fiscală ..........................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 153

1

alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA

nr. ........... din ..................... și a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu,

nr. ........... din .................../a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare și/sau a

Raportului de inspecție fiscală nr. ......... din .............., vă comunicăm următoarele:

Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația:

� să vă înregistrați în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 din Codul fiscal;

sau

� să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit

dispozițiilor art. 153

1

din Codul fiscal.

Întrucât nu ați solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea, din oficiu,

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care vi s-a comunicat prezenta decizie. Ca urmare,

veți proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Motivația înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA: ............................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu

dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit

art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ............................

Semnătura și ștampila unității ...............

Cod M.F.P.

14.13.02.60/î.o.

www.anaf.ro



Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de 
arhivare a formularelor prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 
 
 
2. Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA 
    2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de 
TVA" 
    2.2. Cod M.F.P.: 14.13.02.60/î.o. 
    2.3. Format: A4/t1 
    2.4. Caracteristici de tipărire: 
    - pe o singură faţă; 
    - se utilizează echipament informatic pentru editare. 
    2.5. U/M: set (2 file) 
    2.6. Se difuzează: gratuit. 
    2.7. Se utilizează: pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a 
persoanelor care aveau obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat 
înregistrarea în scopuri de TVA. 
    2.8. Se întocmeşte în: două exemplare; 
    de: organul fiscal competent. 
    2.9. Circulă: 
    - originalul la contribuabil; 
    - copia la organul fiscal. 
    2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 


