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Societatea 
Cod de înregistrare fiscală 
Domiciliu fiscal 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Anul
Anexa la cererea de înregistrare în scopuri de TVA/ 
declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea 
conform art. 153 alin.(1) lit.a) şi c) din Codul fiscal
1.Spaţiul cu destinaţie de sediu social 
2.Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate?      
Nr. Documentului de deţinere legală a spaţiului cu  destinaţie de sediu social
3.Spaţii cu destinaţia de sedii secundare detinute
a) în proprietate sau  în cadrul unui contract de leasing financiar
b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de
comodat pe o perioadă mai mică de 1 an
c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de 1 an
Nr.
crt.
Tipul deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar
Nr.documentului de deţinere legală a spaţiului cu destinaţie
de sediu secundar
1
2
3
4.Există asociaţi şi/sau administratori*), care au deţinut/ deţin calitatea de asociat 
si/ sau administrator la alte societati
a) lichidate
b) la care a fost declanşată procedura insolvenţei
c) în inactivitate temporară inscrisă la Registrul Comerţului
    Informaţiile prevăzute la pct. 4 lit. a) şi b) trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani care precedă datei solicitării înregistrării în scopuri de TVA 
Nr.
crt.
Asociaţi/ administratori
2.Cod de identificare fiscala (CF/ CNP/ NIF)
3.Denumire/ Nume si prenume
Societate
4.Cod fiscal societate  5.Situaţie societate
6.Denumire societate
1
2 | 3
4 | 5 | 6
5. Există asociaţi şi/sau administratori*), care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor sau există societăţi la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociaţi/administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor
Nr.
crt.
Asociaţi/ administratori
2.Cod de identificare fiscală (CF/ CNP/ NIF)
3.Denumire/ Nume si prenume 
Societate
4.Cod fiscal societate
5.Denumire societate
1
2 | 3
4 | 5
6. Specificaţi numele şi  prenumele tuturor administratorilor*), care dintre aceştia sunt cetăţeni UE şi care sunt cetăţeni non-UE, iar în cazul cetăţenilor non-UE, care dintre aceştia deţin viza de lungă şedere în România în condiţiile OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.
Nr.
crt.
Asociaţi/ administratori
2.Cod de identificare fiscală (CF/ CNP/ NIF)
3.Denumire/ Nume si prenume 
 
Cetăţean UE/ 
nonUE
Deţine / nu deţine viză de lungă şedere 
în România
1
2 | 3
4
5
Tara
al solicitantului,
Semnătura reprezentantului legal 
b)la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a)  înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
a)la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
*)În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexă se referă:
        Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
Se vor anexa copii ale documentelor din care rezultă :
             - deţinerea legală a spaţiului cu destinaţie de sediu social
             - deţinerea legală a spaţiului/spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare declarate
 
**)Angajamentul de a nu desfăşura activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
        Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfăşor activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România.**).
/  05.12.2011
Total punctaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Situatii punctaj
Punctaj informativ
(punctaj minim=45)
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