Declaraţie

311

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. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal
Perioada de raportare
I. FELUL DECLARAŢIEI
1. Declaraţie inițială 

Luna

Nr. de înregistrare ca
operator de
date cu caracter
personal 759

Anul
2. Declarație rectificativă



II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA
ET.

NR.
AP.

COD POŞTAL

FAX

BLOC

SC.

TELEFON
E-MAIL

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA
1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA
2.1 Anulare înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, conform art.153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal
2.2 Anulare înregistrare în scopuri de TVA, la cerere, conform art.153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal
IV. DATE PRIVIND OBLIGA IA DE PLATĂ
A.Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu,
înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 153 alin.
(9) lit. a) - e) din Codul fiscal
1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii
2. Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt
persoană obligată la plata taxei, în condiţiile legii
Subtotal
B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate
înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în
condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul
fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit
sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana
impozabilă nu are cod valabil de TVA
Total (A+B)

Baza impozabilă
- lei-

TVA de plată
- lei-

Numele persoanei care face declaraţia
Funcţia
Ştampila

Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare
Numele persoanei care a verificat

Cod: 14.13.01.02/c.a.

Data înregistrare

/

/

