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MO nr. 1059/29.12.2016
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presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. I.
Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularului (087)
"Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru
agricultori", cod: 14.13.07.60/r.a., prevazut in anexa nr. 1.
Art. II.
Ordinul
presedintelui
Agentiei
Nationale
de
Administrare
Fiscala nr.

631/2016 pentru

aprobarea modelului si continutului unor formulare de
inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016,
se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.
Se aproba modelul si continutul formularului «Decizie privind anularea inregistrarii
in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 310 din
Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din
Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevazut in anexa nr. 5."
2. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
3. In anexa nr. 6, denumirea sectiunii a V-a se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"V. Decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii
regimului de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special
pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal".
4. In anexa nr. 6, la sectiunea a V-a, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"1. Denumire: «Decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea
aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului
special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal»."
5. In anexa nr. 6, la sectiunea V, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"7. Se utilizeaza pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art.
310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA in
vederea aplicarii regimului special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul
fiscal."
Art. III.
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. IV.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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Art. IV.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. V.
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de
tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili,
precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale
subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
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ANEXA Nr. 1
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Instructiuni de completare a formularului (087)
"Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru
agricultori"
Formularul "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru
agricultori (087)" se completeaza de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale, cu sediul activitatii
economice in Romania, care realizeaza activitati de productie agricola sau de
servicii agricole asa cum sunt prevazute la art. 3151 alin. (1) lit. c) si d) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, (Codul
fiscal) si care nu realizeaza alte activitati economice sau realizeaza si alte activitati
economice a caror cifra de afaceri anuala este inferioara plafonului de scutire
prevazut la art. 310 din Codul fiscal, denumite in continuare agricultori.
Formularul "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru
agricultori (087)" se depune la organul fiscal competent:
a) pentru aplicarea regimului special, de catre persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, intre data de 1 si 10 a fiecarei
luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila;
b) pentru aplicarea regimului special, de catre alte persoane decat cele prevazute
la lit. a), care opteaza pentru aplicarea acestui regim;
c) pentru incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori, de catre
agricultorii care opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.
Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet
toate datele prevazute de acesta. Formularul se intocmeste in doua exemplare, din
care:
- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal
competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;
- un exemplar se pastreaza de catre agricultor. Completarea formularului se face
astfel:
Sectiunea I
"Felul notificarii"
Se marcheaza cu "X" pct. 1 sau 2, dupa caz.
Sectiunea II
"Date de identificare a agricultorului"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza cu denumirea agricultorului
cu sediul activitatii economice in Romania.
Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza cu codul de identificare fiscala
atribuit potrivit Codului de procedura fiscala, inscris in certificatul de inregistrare
fiscala, sau cu codul numeric personal, dupa caz.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
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Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal
al agricultorului.
Sectiunea III
"Reprezentare prin imputernicit/reprezentant"
se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, inscriindu-se numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul
de imputernicire, in original sau in copie legalizata, la organul fiscal, sau de catre
reprezentantul desemnat in conditiile legii.
Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completeaza cu datele privind numele si
prenumele sau denumirea imputernicitului/reprezentantului.
Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza cu codul de identificare fiscala
atribuit imputernicitului/reprezentantului.
Sectiunea IV
"Aplicarea regimului special pentru agricultori"
se completeaza de catre agricultorul care opteaza sa aplice regimul special, potrivit
prevederilor legale.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul
fiscal, care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, solicita,
prin bifarea casutei corespunzatoare, scoaterea din evidenta persoanelor
inregistrate in scopuri de TVA, in temeiul art. 3151 alin. (16) din Codul fiscal sau in
temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru
modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.
Prin completarea acestei sectiuni, persoana declara pe propria raspundere ca
indeplineste conditiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori
prevazute de art. 3151alin. (1) din Codul fiscal.
Sectiunea V
"Incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori"
se completeaza, prin bifarea casutei corespunzatoare, de catre agricultorul care
notifica organul fiscal cu privire la incetarea aplicarii regimului special pentru
agricultori, in temeiul dispozitiilor art. 3151 alin. (14) si (15) din Codul fiscal.
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ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 631/2016)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscala . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .

Sigla
D.G.R.F.P.

Adresa . . . . . . . . .
.
Tel.: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . .
.
Decizia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii
regimului de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special
pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal
Catre:
Denumirea/Numele si prenumele . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal:
Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .
ap. . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscala . . . . . . . . . .
□ In baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal)
□ In baza prevederilor art. 3151 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte
normative din domeniul financiar-fiscal,
va comunicam ca inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal
a fost anulata, ca urmare a Solicitarii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal
cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . Inregistrarea in scopuri de TVA se
anuleaza de la data comunicarii prezentei decizii.
Va instiintam, totodata, ca la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA se
anuleaza si Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria . . . . . . . . . . nr. . .
.........
De asemenea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata
prezenta decizie, aveti obligatia depunerii ultimului decont de TVA (formularul
300), indiferent de perioada fiscala pe care ati aplicat-o ca persoana inregistrata
in scopuri de TVA.
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De asemenea, va instiintam ca la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA se
radiaza si inscrierea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA
la incasare, daca erati inscris in acest registru.
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent,
in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de
45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.
Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele . . . . . . . .
Semnatura si stampila unitatii .
.........
Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .
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