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Prin OPANAF nr. 591/2017 se aprobă modelul și conținutul 
formularului (300) - ''Decont de TVA''. Decontul de TVA aprobat 
prin acest ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor 
fiscale aferente primei perioade fiscale din 2017. 

Față de formularul anterior (aprobat prin OPANAF nr. 588/2016) 
apar următoarele modificări:  

§ Se actualizează cota de TVA de 19%, valabilă de la 1 
ianuarie 2017. 

§ Se introduc rubrici noi referitoare , printre altele, la regimul 
special pentru agricultori: 

a) rd 26 - Compensația în cotă forfetară pentru 
achiziții de produse și servicii agricole de la furnizori care aplică 
regimul special pentru agricultori; 

b) rd 27 - Regularizări privind compensația în cotă 
forfetară (se includ sumele rezultate dn corectarea compensației în 
cotă forfetară pentru achiziții de produse și servicii agricole de la 
furnizori care aplică regimul special); 

§ se introduc în formular: 
a) rd 28.1 - Achiziții de servicii intracomunitare scutite 

de taxă (cuprinde informațiile din jurnalul de cumpărări privind 
achizițiile de servicii intracomunitare scutite de TVA); 

b) Secțiunea privind facturile emise conform art. 11 
alin. (6) și (8) Cod fiscal după înregistrarea în scopuri de TVA 
pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat. 

§ Se modifică rd 30 - Sub-total taxă dedusă conform art. 297 
și art. 298 sau art. 300 și art. 298 Cod fiscal și compensație în cotă 
forfetară. Se înscrie TVA efectiv dedusă și compensația în cotă 
forfetară achitată pentru achiziții de produse și servicii agricole de 
la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori. 

§ Se corelează prevederile acestui ordin cu cele ale Codului 
de procedură fiscală. Astfel, dacă termenul de declarare pentru 
formularul (300) se împlinește la 25 decembrie, decontul se va 
depune până la data de 21 decembrie. Dacă această dată este o zi 
nelucrătoare, formularul se depune până în utima zi lucrătoare 
anterioară datei de 21 decembrie. 
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SUBIECT: FORMULAR (300) - DECONT TVA 

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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