
Anexa nr. 1

087
Număr de înregistrare ca 

operator de date cu 
caracter  personal 759

NOTIFICARE

PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII 
REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI

 I. FELUL NOTIFICĂRII 

1. NOTIFICARE DE APLICARE A REGIMULUI
SPECIAL PENTRU AGRICULTORI

2. NOTIFICARE DE ÎNCETARE A APLICĂRII
REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI

 II. DATE DE IDENTIFICARE A AGRICULTORULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

    COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

      DOMICILIUL FISCAL

JUDEȚ SECTOR LOCALITATE

STRADA NR. BLOC SC.

ET. AP. COD POȘTAL TELEFON

FAX E-MAIL

 III. Reprezentare prin     împuternicit /    reprezentant
        Nr. act împuternicire _____________________________ Data _______________________________________
        Nume, prenume/Denumire ____________________________________________________________________
        Cod de identificare fiscală _____________________________________________________________________

 IV. Aplicarea regimului special pentru agricultori
Declar  pe  propria  răspundere  că  îndeplinesc  condițiile  pentru  aplicarea  regimului  special  pentru  agricultori 

prevăzute de art. 3151 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
(Codul fiscal)

 Având în vedere această situație, optez pentru aplicarea regimului special pentru agricultori
 Fiind persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, identificată cu codul de înregistrare în scopuri de TVA: 

RO__________________, solicit anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special pentru  
agricultori.

 V. Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori :
 În temeiul dispozițiilor art. 3151 alin.(14) și (15) din Codul fiscal, notific organul fisal competent cu privire la  

încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Sub sancțiunile faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise
în acest formular sunt corecte și complete

Numele persoanei care face declaraţia

Funcţia

Semnătura

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

Număr înregistrare Dată înregistrare / /

Numele persoanei care a verificat

 Cod: 14.13.07.60/r.a.



Instrucțiuni de completare a formularului (087)
„Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”

Formularul  „Notificare  privind  aplicarea/încetarea  aplicării  regimului  special  pentru  agricultori  (087)”  se 
completează de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu 
sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau servicii agricole așa cum sunt  
prevăzute la art. 3151 alin.(1) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare (Codul fiscal) și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror 
cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, denumite în continuare 
agricultori.

Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (087)” se depune 
la organul fiscal competent:

a) pentru aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform 
art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;

b) pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru 
aplicarea acestui regim;

c)  pentru  încetarea  aplicării  regimului  special  pentru  agricultori,  de  către  agricultorii  care  optează  pentru  
aplicarea regimului normal de taxă.

Formularul  se  completează  înscriindu-se  cu  majuscule,  citeț,  corect  și  complet,  toate  datele  prevăzute  de 
acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin  
poștă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către agricultor.
Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I „Felul notificării”
Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Secțiunea II „Date de identificare ale agricultorului”
Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea agricultorului cu sediul activității economice  

în România.
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit potrivit Codului de  

procedură fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau cu codul numeric personal, după caz.
Înscrierea cifrelor în această casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al agricultorului.

Secțiunea III „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant” se completează de către împuternicitul 
desemnat potrivit  art.  18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul  de procedură fiscală,  cu modificările  și  completările  
ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie  
legalizată, la organul fiscal sau de către reprezentantul desemnat în condițiile legii.

Caseta „Nume, prenume/Denumire” - se completeazăcu datele privind numele și prenumele sau denumirea 
împuternicitului/reprezentantului.

Caseta  „Cod  de  identificare  fiscală”  se  completează  cu  codul  de  identificare  fiscală  atribuit 
împuternicitului/reprezentantului.

Secțiunea IV „Aplicarea regimului special pentru agricultori” se completează de către agricultorul care 
optează să aplice regimul special, potrivit prevederilor legale.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru  
aplicarea  regimului  special  pentru  agricultori,  solicită,  prin  bifarea  căsuței  corespunzătoare,  scoaterea  din  evidența 
persoanelor  înregistrate  în  scopuri  de  TVA,  în  temeiul  art.  3151 alin.(16) din Codul  fiscal  sau în  temeiul  art.  V din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul  
financiar-fiscal.

Pentru completarea acestei secțiuni, persoana declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art. 3151 alin.(1) din Codul fiscal.

Secțiunea V „Încetarea aplicării  regimului special pentru agricultori” se completează,  prin bifarea 
căsuței corespunzătoare, de către agricultorul care notifică organul fiscal cu privire la încetarea aplicării regimului special  
pentru agricultori, în temeiul dispozițiilor art. 3151 alin.(14) și (15) din Codul fiscal. 


