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Anexa nr.2 (Anexa nr.4 la OPANAF nr.1503/2016)

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

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

DECIZIE 

 de radiere, din oficiu, din Registrul
persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele, prenumele..........................................................................................
Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................. str. ............................... nr. ............. bl. ........
ap. …………….. etaj ...............județul/sectorul....................................................

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

În  baza  prevederilor  art.324  alin.(14)  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările  și  completările  ulterioare  (Codul  fiscal),  vă  comunicăm  că,  potrivit  informațiilor  și
documentelor  existente la  organul  fiscal  aveați  obligația  să notificați  organul  fiscal  cu privire  la

faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispozițiilor art.282 alin.(3) lit.a)
din Codul fiscal coroborat cu pct.26 alin.(4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările
și completîrile ulterioare, a depășit plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal, în vederea încetării

aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.

Întrucât  nu  ați  depus  Notificarea  privind  încetarea  aplicării  sistemului  TVA  la  încasare
(formular 097), vă înștiințăm că sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care

aplică  sistemul  TVA la încasare,  începând cu  prima zi  a  perioadei  fiscale  următoare  comunicării
prezentei decizii.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația
de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare  și  data radierii  din oficiu din  Registrul  persoanelor

impozabile  care  aplică sistemul  TVA la încasare,  sunt  aplicabile  prevederile  art.324  alin.(14)  din
Codul fiscal.  

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

                Conducătorul unității fiscale,
                Numele și prenumele .............................
                Semnătura și ștampila unității ...............

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

Tel : .........................

Fax : ........................

e-mail : ....................


