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Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România
protected
I. Date de identificare a persoanei impozabile
Domiciliul fiscal
II. Date de identificare a reprezentantului fiscal
III. În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, având în vedere faptul că în
a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. 
Începând cu data de întâi a
perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este luna calendaristică.
 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. 
Se completează de personalul organului fiscal
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