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1. Prin OPANAF nr. 795/2016 se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile 
de completare a formularului (311). Declarația se depune de către: 

- persoane impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat, din oficiu [conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h)], și care 
efectuează livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri/servicii 
pentru care sunt obligate la plata taxei după anularea codului de TVA pentru 
care există obligația plății taxei colectate conform art. 11 alin. (6) și (8) C.fisc. 
Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care a 
intervenit exigibilitatea taxei dacă aceasta are loc în perioada în care codul de 
TVA nu este valabil. 

- persoane impozabile declarate inactive care desfășoară în perioada de 
inactivitate activități economice și persoane impozabile având cod de 
înregistrare în scopuri de TVA anulat din oficiu care nu beneficiază de drept 
de deducere pentru achizițiile efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a 
TVA colectate aferente operațiunilor taxabile desfășurate în perioada de 
anulare a codului de TVA dacă acestea efectuează livrări de bunuri prin 
organele de executare silită  după anularea înregistrării în scopuri de TVA 
[conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h)]. Declarația se depune până la data 
de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei. 

- persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod 
de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu [conform art. 316 
alin. (11) lit. a)-e) sau h)], și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de 
servicii înainte de anularea codului de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în 
perioada în care codul de TVA este anulat. Declarația se depune până la data 
de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei dacă 
aceasta are loc în perioada în care codul de TVA nu este valabil. 

- persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare  și al căror cod 
de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere [conform art. 316 
alin. (11) lit. g)], și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte 
de anularea codului de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în 
care cosul de TVA nu este valid. Declarația se depune până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei dacă aceasta are 
loc în perioada în care codul de TVA nu este valabil. Formularul se depune  la 
organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă fie la 
registratură (direct sau prin împuternicit), fie la poștă prin scrisoare 
recomandată.  

2. OPANAF nr. 793/2016 aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de 
completare a formularului (307). Această declarație se depune de către: 

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active, în calitate de 
succcesor al cedentului, dacă nu este înregistrată și nici nu se înregistrează în 
scopuri de TVA.  

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate prin contract de 
leasing dacă transferul dreptului de proprietate are loc după scoaterea din 
evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului.  
  

CUPRINS 
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 
795/2016 pentru aprobarea modelului 
și conținutului formularului (311) 
''Declarație 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. 316 alin. (11) lit. a) - e), 
lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, 
publicat în M. Of. nr. 145 din 25 
februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 25 februarie 2016 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 
793/2016 pentru aprobarea modelului 
și conținutului formularului (307)  
Declarație privind sumele rezultate 
din ajustarea/corecția ajustărilor/ 
regularizarea taxei pe valoarea 
adăugată'', publicat în M. Of. nr. 146 
din 25 februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 25 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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- persoana impozabilă având cod de înregistrare în 
scopuri de TVA anulat din oficiu care a efectuat ajustări 
incorecte ori nu a efectuat ajustările de taxă aferentă 
bunurilor de capital. 

- persoana impozabilă al cărei cod de înregistrare în 
scopuri de TVA a fost anulat la cerere în vederea 
aplicării regimului special de scutire și care (i) nu a 
efectuat ajustările de taxă în ultimul decont de TVA 
depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor 
înregistrate în scopuri de TVA, (ii) a efectuat ajustări 
incorecte sau (iii) trebuie să efectueze 
ajustări/regularizări pentru operațiuni realizate înainte de 
anularea înregistrării. 

Declarația se depune până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care are loc transferul de active, 
transferul dreptului de proprietate asupra activelor 
corporale fixe achiziționate prin contract de leasing sau 
25 a lunii următoare celei în care intervine obligația sau 
dreptul de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a 
TVA. 

Suma rezultată în urma ajustărilor/corecției 
ajustărilor/regularizărilor TVA se va achita la bugetul de 
stat, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau 
mandat poștal, în contul 20.A.10.01.05 ''TVA de plată la 
bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca 
urmare a ajustărilor'', deschis la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat 
cu codul de identificare fiscală al plătitorului. 

Sumele negative rezultate ca urmare a 
ajustărilor/corecției ajustărilor/regularizărilor efectuate de 
persoane impozabile al căror cod de înregistrare în 
scopuri de TVA a fost anulat la cerere în vederea 
aplicării regimului special de scutire se restituie. 

Formularul se depune  la organul fiscal în a cărui 
evidență este înregistrată persoana impozabilă fie la 
registratură (direct sau prin împuternicit), fie la poștă prin 
scrisoare recomandată.  

 

 
 

 


