
ORDIN  nr.          din         2016 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 

privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 

înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative 

privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în 

scopuri de TVA 

 

 

     În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi al 

art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

 

 ART. I 

Articolul 8 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 

privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 

înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative 

privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în 

scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2016, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

    "ART. 8 

 Declarația menționată la art.2 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv 

a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna 

calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 

29 februarie, după caz.” 

 

ART. II 

 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale 

finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentului ordin. 

    

 ART. III 

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

 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

Eugen-Dragoş Doroş 

 

   

 

  Bucureşti,   august 2016. 

  Nr. 

 

 

 

 


