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Anexa nr.3  

 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice...................  
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice ..................... 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii - D.G.R.F.P.București 
Administrația Sectorului ..... a Finanțelor Publice 
Unitatea fiscală ..........................................................................  
Nr. ................ /......................... 

 

 

NOTIFICARE 

Către:  
Denumirea/Numele şi prenumele: ............................................................................................... 
Domiciliu fiscal:  
Localitatea ......…………….., Str. ........…………, Nr. ……., Bl. …..., Sc. …., Ap. …..., Et. 
….., Judeţul/Sectorul ......………….. 
Cod de identificare fiscală ................................................ 

    
Ca urmare a hotărârii judecătorești nr.......... emisă de ............ la data de..........., prin care s-a 

dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate nr........ ,  şi ca urmare a analizei 
informaţiilor existente în evidenţele fiscale, vă comunicăm că: 
 

Potrivit dispozițiilor art.92 alin.(91) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, toate efectele deciziei de inactivare sunt 
suspendate până la încetarea acesteia şi contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada 
suspendării. 
 

 Vă informăm cu privire la faptul că a fost pusă în executare hotărârea judecătorească prin 
care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, însă în urma verificării 
informaţiilor existente în evidenţele organului fiscal, rezultă că persoana impozabilă îndeplinește 
altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art.316 alin.(11)/art.317 
alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv: 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(se detaliază situația în care se găsește persoana impozabilă, potrivit art.316 alin.(11)/ art.317 

alin.(9) din Codul fiscal). 

 

Având în vedere cele de mai sus, vă informăm că s-a emis o nouă decizie de anulare a 

înregistrării în scopuri de TVA, întrucât persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de 
anulare a înregistrării în scopuri de TVA, iar înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată, 
întrucât este îndeplinită condiția prevăzută la art.316 alin.(11) lit.............../art.317 alin.(9) lit.......... 
din Codul fiscal.   

În această situație, se modifică și informațiile înscrise în Registrul persoanelor impozabile a 
căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, în sensul modificării temeiului legal pentru 

anularea înregistrării în scopuri de TVA. 

Adresa: 

.......................... 

.......................... 

Tel :  

Fax :  



PROIECT 

 

Notificarea se comunică contribuabilului însoțită de Decizia de anulare, din oficiu, a 
înregistrării în scopuri de TVA. 
 

 Vă informăm cu privire la faptul că a fost pusă în executare hotărârea judecătorească prin 
care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, însă în urma verificării informațiilor 
deținute de organul fiscal, rezultă că la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești nr......... 
emisă de ............ la data de..........., prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în 
inactivitate, respectiv la data de................ se mențin alte condiții prevăzute la art.316 alin.(11)/ 
art.317 alin.(9) din Codul fiscal privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. 

Având în vedere cele de mai sus, vă informăm că înregistrarea în scopuri de TVA rămâne 

anulată, întrucât persoana impozabilă ......................................................................................  
(se detaliază situația în care se găsește persoana impozabilă, potrivit art.316 alin.(11)/ art.317 

alin.(9) din Codul fiscal). 

   
 Urmare rămânerii definitive a hotărârii judecătorești nr......... emisă de ............ la data 

de..........., prin care s-a dispus menținerea dispozițiilor deciziei de declarare în inactivitate, vă 
informăm că înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată.  

Vă informăm cu privire la modificarea temeiului legal pentru anularea înregistrării în 

scopuri de TVA, în sensul că sunt îndeplinite și condițiile prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) din 
Codul fiscal, respectiv contribuabilul este declarat inactiv fiscal, în Registrul persoanelor 

impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. 
 
 

 
 
 
        Conducătorul unităţii fiscale, 
        Numele şi prenumele .......................... 
        Semnătura şi ştampila unităţii .................. 
  
 

 

 


