Anexa nr.3
(Anexa nr.7 la OPANAF nr.631/2016)

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
şi de păstrare a formularelor

I. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane
care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii
care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)
1. Denumire: "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor
persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru
agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)"
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a
3. Format: A4/t2
4. Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi la eliberarea
certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru
servicii a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau servicii sau pentru
agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, precum şi la actualizarea unor
informaţii despre aceste persoane.
8. Se întocmeşte:
- în două exemplare;
- de contribuabil sau de către împuternicit.
9. Circulă:
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
II. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt
stabilite în România prin sedii fixe (093)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în
România prin sedii fixe (093)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.
3. Format: A4/t2
4. Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează gratuit.
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7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul
activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe
sedii fixe, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.
8. Se întocmeşte:
- în două exemplare;
- de contribuabil sau de către împuternicit.
9. Circulă:
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
III. Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)
1. Denumire: Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de
bunuri în anul precedent (094)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru declararea cifrei de afaceri de către persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi nu au depăşit plafonul de
100.000 euro, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului
calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri. Se utilizează și de
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate
în situația prevăzută la art.322 alin.(8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află
persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în
anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat
achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent
în lei se calculează conform normelor metodologice.
8. Se întocmeşte:
- în două exemplare;
- de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul
fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.
9. Circulă:
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
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IV. Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (098)
1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (098)
2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/tva
3. Format: A4/t2
4. Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către societăţile care se înfiinţează în
baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care
sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA,
conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul fiscal).
8. Se întocmeşte în:
- două exemplare;
- de: contribuabil sau de către împuternicit.
9. Circulă:
- originalul la organul fiscal competent;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării
regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru
agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal
1. Denumire: "Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării
regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru
agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal"
2. Cod: 14.13.02.60/096
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (o filă)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 310 alin. (7)
din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării
regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal.
8. Se întocmeşte în:
- două exemplare;
- de: organul fiscal competent.
9. Circulă:

Anexa nr.3
(Anexa nr.7 la OPANAF nr.631/2016)

- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
VI. Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.317 alin.(11) din Codul
fiscal,
1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.317 alin.(11) din
privind Codul fiscal 2. Cod: 14.13.02.60/î.a.c.i.
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (o filă)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru: soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit
art.317 alin.(11), depuse de persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în
scopuri de TVA, conform art.317 din Codul fiscal.
8. Se întocmeşte în:
- două exemplare;
- de: organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

