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311
Declaraţie
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
/ 29.01.2021
PERIOADA DE RAPORTARE
Atentie ! Se admit doar caractere din alfabetul latin. Nu se admit diacritice sau caractere speciale!
I. FELUL DECLARAȚIEI
(Anul poate fi >= 2016)
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI  IMPOZABILE
III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA 
(tabel IV.)
(tabel V.)
  IV. DATE PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ - pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA este anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit.g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal      
A.Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal
Rd.
Baza impozabilă 
- lei-
TVA de plată
 - lei-
1. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii
01
2. Achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoană obligată la plata taxei, în condițiile legii
02
  Subtotal A (rd.03=01+02)
03
B. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art.316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA
04
 Total (A+B)  (rd.05=03+04)
05
 V. DATE PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ - pentru persoanele impozabile care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal      
Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condițiile  art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru care au fost/nu au  fost emise facturi și pentru care nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat 
Rd.
Baza impozabilă 
- lei-
TVA de plată
 - lei-
 Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii
01
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
Motivul colectarii informatiei : Informatiile sunt utilizate in procesul de administrare a TVA.
Durata de completare : 5 minute
 Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679
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