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/ 06.11.2017
Codul de înregistrare în
scopuri de TVA al cedentului/
finanţatorului/beneficiarului/
Denumire/ Nume, prenume
cedent/ finanţator/ beneficiar
Operaţiune 
(A/L/C)
TVA (lei)
DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA
RO
Nr.
crt.
307
Declaraţie privind sumele rezultate din
ajustarea/corecţia ajustărilor/
regularizarea taxei pe valoarea adăugată
PERIOADA DE RAPORTARE
Atentie ! Se admit doar caractere din alfabetul latin. Nu se admit diacritice sau caractere speciale!
I. FELUL DECLARAȚIEI
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI  IMPOZABILE
III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA
În temeiul art. 270 alin. (7), art. 324 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 7 alin. (9), pct. 23 alin. (2) , pct. 25 alin. (4), pct. 67 alin. (12), pct.79 alin. (14) şi pct. 83 alin. (8), (9) și (10) din titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, ca urmare a:
     - (A)  transferului de active,
     - (L)  transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing,
     - (C)  anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul fiscal, 
declar că, din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizările TVA, rezultă următoarele sume de TVA (detaliate in ANEXA) :
Sume TVA (lei)
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Se completează de personalul organului fiscal
Numar inregistrare
Data inregistrarii
 Cod M.F.P. 14.13.01.02 / t.a.                                                                                                                                                   Numar operator de date cu caracter personal 759
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