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  DOMENIU: PROCEDURI FISCALE 

T A X  focus 
nr. 10/9 februarie 2016  

SUBIECT:  FORMULARUL (300) - 
''DECONT DE TVA '' 

   
 

OPANAF nr. 588/2016 aprobă modelul și conținutul formularului (300) 
''Decont de taxă pe valoarea adăugată''. Față de reglementarea anterioară 
(OPANAF nr. 1790/2012), acest ordin actualizează referirile la Codul fiscal 
conform Legii nr. 227/2015, în primul rând cota de TVA la 20%. 

1. Secțiunile 12 și 25 - Achiziții de bunuri și servicii supuse măsurilor de 
simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) 
se defalcă pe 3 subsecțiuni:  

- Achiziții de bunuri și servicii, taxabile cu cota de 20%; 

- Achiziții de bunuri taxabile cu cota de 9%; 

- Achiziții de bunuri taxabile cu cota de 5%.  

În aceste subsecțiuni se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări privind 
baza de impozitare și taxa colectată/deductibilă pentru achiziții de bunuri și 
servicii, precum și ajustările bazei de impozitare pentru care exigibilitatea taxei 
intervine în perioada de raportare și care au fost generate de operațiuni pentru 
care cota de TVA a fost de 20%/9%/5%. 

2. Se solicită informații privind efectuarea de operațiuni pentru care se aplică 
taxarea inversă, conform art. 331 Cod fiscal, respectiv livrări de telefoane 
mobile, livrări de dispozitive cu circuite integrate înainte de integrarea lor în 
produse destinate utilizatorului final, livrări de console de jocuri, tablete PC și 
laptopuri. 

3. O nouă secțiune se referă la facturi primite după inspecția fiscală, conform 
art. 108 alin. (6) Cod fiscal în care se completează informațiile preluate din 
facturile de corecție emise de către beneficiari în urma inspecției fiscale. 

4. Secțiunea Informații privind taxa pe valoarea adăugată neexigibilă sau 
nedeductibilă se completează cu informații privind livrările/achizițiile de bunuri 
și prestări de servicii realizate în perioada de raportare și în ultimele 5 luni 
anterioare acesteia (perioada fiscală este luna) sau realizate în perioada de 
raportare și în trimestrul anterior acesteia (perioada fiscală este trimestrul). 

5. Nu se înscriu în decont (pe lângă TVA din facturile de executare silită, taxa 
cumulată de plată pentru care a fost aprobată o înlesnire la plată) și: 

- taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală 
conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență; 

- soldul sumei negative de taxă, înscris în decontul aferent perioadei fiscale 
anterioare deschiderii procedurii insolvenței conform Legii nr. 85/2014. 
 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
588/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului 
formularului (300) ''Decont de taxă 
pe valoarea adăugată'', publicat în 
M. Of. nr. 93 din 8 februarie 2016. 
*intrare în vigoare la 8 februarie 2016 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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