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Ordinul nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea 
adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în 
temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a 
aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia 
bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. 
Monitorul Oficial nr. 29 din 10 ianuarie 2023 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul 
ministrului finanţelor nr. 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 
293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin 
Adresa nr. 744.264 din 21.12.2022, 

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Art. 1. -  

Se aprobă "Procedura de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 
294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către 
o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", prevăzută în anexa nr. 1. 

Art. 2. -  

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

a) "Referat privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", prevăzut în anexa nr. 2; 

b) "Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", prevăzut în anexa nr. 3; 
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c) "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, 
potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană 
sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. 
k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", prevăzut în anexa nr. 4; 

d) "Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Deciziei nr.........../.......... privind 
stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism 
înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care 
s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia 
bunurilor/serviciilor a fost schimbată", prevăzut în anexa nr. 5. 

Art. 3. -  

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 
2 sunt prevăzute în anexa nr. 6. 

Art. 4. -  

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 5. -  

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 6. -  

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală regională a 
finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
  
 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
Lucian-Ovidiu Heiuş 

Bucureşti,  

23 decembrie 2022. 

Nr. 2.559. 
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ANEXA Nr. 1  

PROCEDURĂ  
de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din 
Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea, de către organul fiscal competent, a taxei pe 
valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către Comisia Europeană 
sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, care au 
achiziţionat bunuri sau servicii în scopul îndeplinirii sarcinilor care le sunt conferite prin dreptul 
Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19 şi care informează organul fiscal cu 
privire la schimbarea destinaţiei bunurilor/serviciilor pentru a căror livrare/prestare s-a aplicat 
scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal. 

2.1. În sensul prezentei proceduri, având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Normele privind 
aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi ale art. 
294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor nr. 1.345/2021, prin "organ fiscal competent" se înţelege Administraţia fiscală pentru 
contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. 

2.2. În sensul prezentei proceduri, prin "entitate" se înţelege Comisia Europeană sau o agenţie ori 
un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, care au achiziţionat din România, în 
regim de scutire, bunuri sau servicii în scopul îndeplinirii sarcinilor care le sunt conferite prin 
dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19. 

2.3. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în restituirea\rambursarea taxei pe 
valoarea adăugată din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de 
specialitate. 

3. În situaţia în care condiţiile pentru scutirea prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal 
încetează să se aplice, entitatea în cauză, care a achiziţionat bunurile sau serviciile în regim de 
scutire de TVA, informează organul fiscal competent, cu privire la fiecare bun/serviciu a cărui 
destinaţie a fost schimbată şi cu privire la momentul schimbării destinaţiei. Informarea se transmite 
organului fiscal, însoţită de copii ale documentelor din care rezultă schimbarea destinaţiei şi pe 
baza cărora să poată fi stabilită TVA datorată. 

4. Compartimentul de specialitate organizează o evidenţă a informărilor şi documentelor primite. 

5. În cazul în care documentele depuse de entitatea interesată nu sunt concludente pentru stabilirea 
taxei pe valoarea adăugată datorată, compartimentul de specialitate notifică entitatea în vederea 
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clarificării situaţiei, potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).  

6.1. Organul fiscal verifică dacă entitatea a beneficiat de scutirea de TVA pentru fiecare 
bun/serviciu a cărui destinaţie a fost schimbată şi dacă au fost aplicate dispoziţiile titlului IV 
"Înregistrarea fiscală" din Codul de procedură fiscală. 

6.2. În situaţia în care entitatea nu deţine un cod de identificare fiscală atribuit deja de autoritatea 
fiscală din România, entitatea trebuie să întreprindă formalităţile necesare în vederea înregistrării 
fiscale în România sau organul fiscal înregistrează fiscal, din oficiu, entitatea respectivă, potrivit 
legii. 

7. În cazul fiecărui bun/serviciu a cărui destinaţie a fost schimbată, compartimentul de specialitate 
stabileşte taxa pe valoarea adăugată datorată, de la momentul schimbării destinaţiei, pe baza 
documentelor anexate în copie, la informarea transmisă de către entitate. 

8. Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente: 

a) Referatul privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 
alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o 
agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată, conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 2 la ordin. În referat se cuprind elementele care sunt avute în vedere la stabilirea taxei pe 
valoarea adăugată datorată în România de către entitate, în cazul fiecărui bun/serviciu a cărui 
destinaţie a fost schimbată. 

b) Decizia privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată, conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 3 la ordin. În decizie se înscrie codul de identificare fiscală obţinut la cerere entităţii sau atribuit 
din oficiu de organul fiscal, conform art. 82 din Codul de procedură fiscală. 

9. Cuantumul taxei pe valoarea adăugată se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare. 

10. În baza deciziei emise de organul fiscal, entitatea va achita, în contul indicat, taxa de plată până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care condiţiile pentru aplicarea scutirii, prevăzute 
la art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, au încetat să se aplice. 

11. În cazul în care se constată că, în cuprinsul deciziei de stabilire prevăzute la pct. 8 lit. b), există 
erori, altele decât erorile materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, prin care 
detaliază situaţia constatată şi propune îndreptarea erorii, emite formularul "Decizie de anulare a 
deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154431&d=2023-01-11#p-81154431
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154563&d=2023-01-11#p-81154563
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3dc/ordinul-nr-2559-2022-privind-aprobarea-procedurii-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-euro?pid=512356836&d=2023-01-11#p-512356836
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3dc/ordinul-nr-2559-2022-privind-aprobarea-procedurii-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-euro?pid=512356856&d=2023-01-11#p-512356856
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154567&d=2023-01-11#p-81154567
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3de/procedura-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-europeana-sau-de-catre-o-agentie-ori-un-orga?pid=512356974&d=2023-01-11#p-512356974
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
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ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 4 la ordin, şi, după caz, o nouă decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată, cuprinzând 
informaţiile corectate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. 

12. Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul deciziei de stabilire prevăzute la pct. 8 lit. b) se 
poate face fie la solicitarea entităţii, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza 
informaţiilor deţinute. 

13. În cazul în care se constată că, în cuprinsul deciziei de stabilire există erori materiale, 
compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, prin care detaliază situaţia constatată şi 
propune îndreptarea erorii prin emiterea "Deciziei pentru îndreptarea erorilor materiale din 
cuprinsul Deciziei nr.........../.......... privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în 
România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia 
Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, 
aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. 

14. În situaţia în care din analiza solicitării entităţii pentru îndreptarea erorilor materiale prevăzute 
la pct. 12 nu rezultă elemente privind existenţa unor erori materiale în cuprinsul deciziei de 
stabilire, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia prevăzută la pct. 13, bifând căsuţa 
corespunzătoare pentru respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale. 

15. Deciziile prevăzute în prezenta procedură se întocmesc în două exemplare, din care un 
exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică entităţii, potrivit art. 47 din 
Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al entităţii. 

16. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la entitate, precum şi cele emise de 
compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al entităţii. 

 

 

ANEXA Nr. 2  
    

 Sigla DGRFP  
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti 
Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi 

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3dc/ordinul-nr-2559-2022-privind-aprobarea-procedurii-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-euro?pid=512356882&d=2023-01-11#p-512356882
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3dc/ordinul-nr-2559-2022-privind-aprobarea-procedurii-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-euro?pid=512356856&d=2023-01-11#p-512356856
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3de/procedura-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-europeana-sau-de-catre-o-agentie-ori-un-orga?pid=512356974&d=2023-01-11#p-512356974
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3dc/ordinul-nr-2559-2022-privind-aprobarea-procedurii-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-euro?pid=512356897&d=2023-01-11#p-512356897
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3de/procedura-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-europeana-sau-de-catre-o-agentie-ori-un-orga?pid=512356978&d=2023-01-11#p-512356978
https://lege5.ro/App/Document/geztcnbxha3de/procedura-de-stabilire-a-taxei-pe-valoarea-adaugata-datorata-in-romania-potrivit-art-294-alin-4-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-de-catre-comisia-europeana-sau-de-catre-o-agentie-ori-un-orga?pid=512356979&d=2023-01-11#p-512356979
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=203785407&d=2023-01-11#p-203785407
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REFERAT  
privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o 
agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

În temeiul art. 294 alin. (4), coroborat cu art. 294 alin. (1) lit. k1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe baza informării şi a documentelor 
transmise de Comisia Europeană sau o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului 
Uniunii Europene, înregistrat (ă) la organul fiscal cu nr.........../.........., 

În temeiul art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

s-au constatat următoarele: 

A. DATE DE IDENTIFICARE A ENTITĂŢII CARE SOLICITĂ STABILIREA TVA, 
POTRIVIT ART. 294 ALIN. (4) DIN CODUL FISCAL 

Denumirea . . . . . . . . . . 

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . 

Adresa . . . . . . . . . . . 

B. MODUL DE STABILIRE A SUMELOR DATORATE 
      

 
Date privind 
bunul/serviciul a cărui 
destinaţie a fost 
schimbată 

Documentul de achiziţie 
Denumirea/Numărul/Data 

Data de la care 
condiţiile pentru 
aplicarea scutirii au 
încetat să se aplice 

Valoarea 
(lei) 

TVA 
datorată 
(lei) 

      
      
      
      

C. ALTE CONSTATĂRI 

. . . . . . . . . . 

Prezentul referat constituie anexă la: 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154673&d=2023-01-11#p-81154673
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
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□ "Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. k1) din 
Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată" 

□ "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, 
potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal de către Comisia Europeană 
sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, prevăzută la art. 294 alin. (1) 
lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată" care se arhivează la 
dosarul fiscal al contribuabilului. 
    

 

Aprobat 
Conducătorul unităţii fiscale, 
Numele şi prenumele . . . . . . . 
. . . 
Data . . . . . . . . . . 

Avizat 
Şef compartiment specialitate, 
Numele şi prenumele . . . . . . . 
. . . 
Data . . . . . . . . . . 

Întocmit 
Funcţie . . . . . . . . . . 
Numele şi prenumele . . . . . . . 
. . . 
Data . . . . . . . . . . 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 

ANEXA Nr. 3  
     

 Sigla 
DGRFP 

 

Ministerul Finanţelor 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală . . . . . . . . . 
. 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Bucureşti 
Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi 

Nr. de înregistrare . . . . . . . . 
. . 
Data . . . . . . . . . . 

DECIZIE  
privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o 
agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

Către: 

Denumire: . . . . . . . . . . 

- Comisia Europeană 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2023-01-11
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- Agenţie înfiinţată în temeiul dreptului Uniunii Europene 

- Organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene 

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . 

Adresa: . . . . . . . . . . 

Pe baza Informării transmise în data de.......... şi a documentelor transmise, în copie, privind 
bunurile/serviciile scutite de taxa pe valoarea adăugată a căror destinaţie a fost schimbată şi pentru 
care se datorează TVA în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de la momentul schimbării destinaţiei, înregistrată 
la organul fiscal cu nr.........../.........., în temeiul prevederilor art. 294 alin. (1) lit. k1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza constatărilor 
efectuate de organul fiscal, se stabilesc următoarele obligaţii fiscale: 
       

 
Date privind 
bunul/serviciul a 
cărui destinaţie a 
fost schimbată 

Data de la care 
condiţiile 
pentru 
aplicarea 
scutirii au 
încetat să se 
aplice 

Taxa pe valoarea adăugată datorată 
în România 

Decizie 
anterioară  
- lei - 

Decizie 
curentă  
- lei - 

 

1. . . . . . . . . . .  

1. Suma datorată   

 
2. Diferenţe conform art. 
94 alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

a. 
constatate 
în plus 

  

 
b. 
constatate 
în minus 

  

 

2. . . . . . . . . . .  

1. Suma datorată    

 
2. Diferenţe conform art. 
94 alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

a. 
constatate 
în plus 

  

 
b. 
constatate 
în minus 

  

Suma datorată (rd. 1).......... lei/Diferenţa constatată în plus (rd. 2a) în sumă de.......... lei se plăteşte 
în contul.........., deschis la.........., până la data de.......... [până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care condiţiile pentru aplicarea scutirii, prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. k1) din 
Codul fiscal, au încetat să se aplice]. 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
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Diferenţa constatată în minus (rd. 2b) în sumă de . . . . . . . . . . lei se scade din suma datorată (rd. 
1), potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 
270 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii. Decizia 
produce efecte de la data comunicării. 
   
 Date necesare efectuării plăţii 
 Beneficiar  

 Cod de identificare fiscală beneficiar  

 Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată  

 Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare  

 Explicaţii  

 Suma  

Informaţii privind modalităţile de plată: 

Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele 
modalităţi: 

- în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . .; 

- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului naţional electronic de plăţi, disponibil la 
adresa de internet www.ghiseul.ro; 

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română - S.A.; 

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din 
România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internet banking"; 

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor. 
Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului 
tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, www.anaf.ro. 
  

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81156117&d=2023-01-11#p-81156117
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437166&d=2023-01-11#p-82437166
http://www.anaf.ro/
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 Conducătorul unităţii fiscale, 
. . . . . . . . . . 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 

ANEXA Nr. 4  
     

 Sigla 
DGRFP 

 

Ministerul Finanţelor 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Bucureşti 
Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi 

Nr. de înregistrare . . . . . . . . 
. . 
Data . . . . . . . . . . 

DECIZIE DE ANULARE  
a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 
294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de 
către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

Către: 

Denumirea . . . . . . . . . . 

- Comisia Europeană 

- Agenţie înfiinţată în temeiul dreptului Uniunii Europene 

- Organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene 

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

Adresa: . . . . . . . . . . 

Având în vedere dispoziţiile art. 50 şi/sau ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele 
constatări:.........., 

vă comunicăm că Decizia privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, 
potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană 
sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. 
k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată nr.........../.......... a fost 
anulată. 

https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154361&d=2023-01-11#p-81154361
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154673&d=2023-01-11#p-81154673
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
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Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 
270 alin. (1) din acelaşi act normativ. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării. 
  
 Conducătorul unităţii fiscale, 
. . . . . . . . . . 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 

ANEXA Nr. 5  
     

 Sigla 
DGRFP 

 

Ministerul Finanţelor 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Bucureşti 
Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi 

Nr. de înregistrare . . . . . . . . 
. . 
Data . . . . . . . . . . 

DECIZIE  
pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Deciziei nr.........../.......... privind 
stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din 
Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

Către: 

Denumirea . . . . . . . . . . 

- Comisia Europeană 

- Agenţie înfiinţată în temeiul dreptului Uniunii Europene 

- Organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene 

Codul de identificare fiscală: . . . . . . . . . . 

Adresa: . . . . . . . . . . 

□ Având în vedere dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi constatările efectuate de organul fiscal 
privind.......... 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81156117&d=2023-01-11#p-81156117
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437166&d=2023-01-11#p-82437166
https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154396&d=2023-01-11#p-81154396
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
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□ Având în vedere dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Solicitarea dumneavoastră privind îndreptarea 
erorilor materiale, înregistrată la organul fiscal cu nr.........../.........., 

vă comunicăm că: 

□ se îndreaptă erorile materiale din cuprinsul Deciziei nr.........../.......... privind stabilirea taxei pe 
valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul 
dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea 
de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost 
schimbată, după cum urmează:.......... 

□ se respinge Cererea privind îndreptarea erorilor materiale, înregistrată la organul fiscal cu nr. . . 
. . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., având în vedere următoarele: 

. . . . . . . . . . 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 
270 alin. (1) din acelaşi act normativ. 
  
 Conducătorul unităţii fiscale, 
. . . . . . . . . . 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 

ANEXA Nr. 6  

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

1. Denumirea: Referat privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit 
art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de 
către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. 
k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

1.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă; 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154396&d=2023-01-11#p-81154396
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81156117&d=2023-01-11#p-81156117
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437166&d=2023-01-11#p-82437166
https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
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1.2. Se utilizează pentru emiterea "Deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată 
în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia 
Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, 
aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată", sau a "Deciziei 
de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 
294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către 
o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii 
livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul 
fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată". 

1.3. Format: A4/t1. 

1.4. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de organul fiscal competent. 

1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al entităţii. 

2. Denumirea: Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit 
art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de 
către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă 
contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. 
k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

2.1. Caracteristici de tipărire: 

- pe o singură faţă; 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

2.2. Se utilizează la: stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 
alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de 
către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului 
Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, 
potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost 
schimbată. 

2.3. Format: A4/t1. 

2.4. Se difuzează gratuit. 

2.5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

2.6. Circulă: 

- 1 exemplar la organul fiscal competent; 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929112&d=2023-01-11#p-410929112
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2023-01-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=410929111&d=2023-01-11#p-410929111
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2023-01-11
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- 1 exemplar la entitate. 

2.7. Se arhivează la dosarul entităţii. 

3. Denumirea: Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată 
în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia 
Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, 
aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată. 

3.1. Caracteristicile de tipărire: 

- pe o singură faţă; 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

3.2. Se utilizează la anularea "Deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în 
România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia 
Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, 
aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. 
(1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată". 

3.3. Format: A4/t1. 

3.4. Se difuzează gratuit. 

3.5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

3.6. Circulă: 

- 1 exemplar la entitate; 

- 1 exemplar la organul fiscal competent. 

3.7. Se arhivează la dosarul entităţii. 

4. Denumirea: Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Deciziei nr.........../.......... 
privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un 
organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării 
pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar 
destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

4.1. Caracteristicile de tipărire: 

- pe o singură faţă; 
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- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

4.2. Se utilizează la îndreptarea erorilor din cuprinsul "Deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea 
adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul 
dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea 
de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost 
schimbată" sau la soluţionarea solicitării entităţii privind îndreptarea erorilor materiale. 

4.3. Format: A4/t1. 

4.4. Se difuzează gratuit. 

4.5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent. 

4.6. Circulă: 

- 1 exemplar la entitate; 

- 1 exemplar la organul fiscal competent. 

4.7. Se arhivează la dosarul entităţii. 
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