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Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea
intenţiei și a capacităţii de a desfășura activităţi
economice care implică operaţiuni din sfera TVA
* Campuri obligatorii
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
Dacă nu este cazul, selectaţi şi ştergeti atributul fiscal RO
DOMICILIUL FISCAL
Municipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din lista "Judet" valoarea "Municipiul Bucuresti" , câmpul  "Localitate" se populează automat 
cu  valoarea "Bucuresti" şi puteţi selecta sectorul din lista "Sector", care devine accesibila
DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA
1) În cazul în care declaraţia se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea
DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ ADMINISTRATORII *
ATENŢIE!  Datele din acest tabel sunt utilizate pentru completarea automată a unor câmpuri din formular. Pentru uşurinţa utilizării acestui formular, începeţi cu introducerea datelor în acest tabel . Înainte de a trece mai departe, verificaţi cu atentie corectitudinea datelor introduse în acest tabel . Confirmaţi finalizarea completării tabelul prin acţionarea butonului 'Validează tabelul   DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ ADMINISTRATORII şi continuă completarea formularului' .Orice modificare ulterioară a acestui tabel nu mai este posibilă decât după resetarea formularului. La resetare, formularul va fi golit de date, cu excepţia acestui tabel. Apoi trebuie sa reluaţi completarea formularului.
La câte societăţi comerciale deţin sau au deţinut  calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii,  administratorii şi asociaţii  persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
Nr.crt.
 1.Tipul (PF sau PJ) | 2. Ţara de rezidenţă fiscală | 3. Cetățenie | 4. Denumire/ Nume şi Prenume | 5.Cod de identificare fiscală (CIF/ CUI/CNP/NIF***) | 6. Tip act de identitate (CI, Paşaport, etc...) | 7. Serie act de identitate | 8. Număr act de identitate 
9. Data emiterii | 10. Autoritatea emitentă | 11.Calitatea în cadrul persoanei impozabile (administrator/ asociat) 
1
2 | 3
Nume si prenume/ Denumire
3.Cetățenie
Spaţiul cu destinaţie de sediu social 
Se va anexa copia documentului din care să rezulte deţinerea legala a spaţiului cu destinaţie de sediu social 
ATENŢIE! Trebuie să bifaţi o căsuţă
Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?
În cazul în care se raspunde cu DA se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciuliu fiscal şi se vor completa următoarele informaţii:
Detineti spatii cu destinatia de sedii secundare declarate?
Se va anexa copia documentului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului (spațiilor) cu destinație de sedii secundare declarate(daca este cazul).  În situaţia în care deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare, încadrate conform criteriilor urmatoare, se va completa tabelul de mai jos. 
a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
b) închiriate, subînchiriate, 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, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de 1 an;
d) altele
 
 
Nr.crt.
 3.1 Tipul deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar |  3.2 Nr. document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar | 3.3 Data documentului 
Aţi depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, din care să rezulte că desfăşuraţi activităţi la sediul social/profesional şi/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:
a) Sediul social/ profesional
Nr.crt.
Cod CAEN şi denumire activitate
b) Sedii secundare (puncte de lucru)
Completati următoarele informatii doar daca ati raspuns cu DA la punctul 3
Nr.crt.
Adresa completă (judeţ, localitate, sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal) | Cod CAEN şi denumire activitate
Aţi depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art.15 alin (1), lit. (b) sau art. 15 alin. (2) , după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că: 
ATENTIE! 
Daca la subpunctul A ati bifat casuta DA, atunci este obligatoriu sa bifati casuta NU la subpunctul B. 
Daca la subpunctul A ati bifat casuta NU, atunci este obligatoriu sa bifati casuta DA la subpunctul B. 
A) desfăsurati activităti exclusiv în afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (punctelor de lucru)?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii.
Se vor anexa documente care să justifice tipul activității specifice desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (spre exemplu: autorizații, avize ș.a. emise pentru  activități de tipul: construcţii, transport ș.a.m.d.).
b) Activităţi desfăşurate în afara sediului social/ profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)
Nr.crt.
Cod CAEN şi denumire activitate
B) desfăsurati activităti la sediul social si/sau sedii secundare precum si în afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (punctelor de lucru)?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii.
Se vor anexa documente care să justifice tipul activității specifice desfășurate atât la sediul social şi/sau sedii secundare cât şi în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (spre exemplu: autorizații, avize ș.a.).
b) Activități desfăsurate la sediul social si/sau sedii secundare precum si în afara sediului social/profesional si a sediilor secundare
Nr.crt.
Cod CAEN şi denumire activitate
Asociații și/sau administratorii*) persoanei impozabile pentru care se depune prezenta declarație au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator1) în cadrul altor persoane impozabile2), aflate în situațiile prezentate mai jos?
a) lichidate;
b) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;
c) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului;
d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 781 din OG nr. 92/ 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;
e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) literele c) - f) din Legea nr.571/ 2003, privind Codul fiscal?
 Notă:
1) se va completa inclusiv în situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF);
2) prin persoane impozabile se înțelege: societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și PFA, ÎI, ÎF ****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenția si capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA;
 
Informațiile trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani fiscali încheiați care precede datei prezentei declarații. Informațiile se vor completa pentru situațiile în care asociații și/sau administratorii*) au deținut calitatea de asociat și/sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:
Nr.crt.
6.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  | 
 6.2 Cod de identificare fiscală  asociat/ administrator/ Act de identitate(C.I., pasaport..) 
 (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***) | 6.3 Denumirea persoanei impozabile | 6.4 Codul de identificare fiscală a persoanei impozabile
Există asociați și/sau administratori*) care dețin calitatea de asociat și/sau administrator1) la persoane impozabile2) care înregistrează obligații fiscale restante3) la bugetul general consolidat al statului?
Notă:
1) se va completa inclusiv in situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, II, ÎF);
2) prin persoane impozabile se înțelege: societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și PFA, ÎI, ÎF ****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA;
3) prin obligații fiscale restante se înțeleg obligații fiscale principale cu termen scadent, neachitate până la data depunerii prezentei declarații.
 
 
În cazul în care se răspunde cu DA, informațiile se vor completa separat pentru fiecare persoană impozabilă în parte.
Nr.crt.
 7.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  7.2 Codul de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***)/ Act de identitate (CI, pasaport....) | 7.3 Denumirea persoanei impozabile | 7.4 Codul de identificare fiscală a persoanei impozabile | 
7.5 Total obligatii fiscale restante
Există asociați și/sau administratori*) care au deținut în ultimii 5 ani fiscali încheiați anterior depunerii prezentei declarații, calitatea de asociat și/sau administrator1) la persoane impozabile2), care înregistrau obligații fiscale restante3) la bugetul general consolidat al statului, potrivit evidenței financiar contabile?
 Notă:
1) se va completa inclusiv în situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF);
2) prin persoane impozabile se înțelege: societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și PFA, ÎI, ÎF ****);
3) prin obligații fiscale restante se înțeleg obligații fiscale principale neachitate la sfârșitul perioadei în care a deținut această calitate;
 
În cazul în care se răspunde cu DA informațiile se vor completa separat pentru fiecare persoană impozabilă în parte
Nr.crt.
 7.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  7.2 Codul de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***) /
Act de identitate (CI, pasaport....) 
7.3 Denumirea persoanei impozabile | 7.4 Codul de identificare fiscală persoana impozabila | 7.5 Total obligatii fiscale restante
Există asociați și/sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau persoane impozabile1) la care aceștia dețin calitatea de asociați și/sau administratori*)2) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?
 Notă:
1) prin persoane impozabile se înțelege: societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și PFA, ÎI, ÎF ****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenția si capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA;
2) se va completa inclusiv în situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).
 
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii
Nr.crt.
 8.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator |  8.2 Cod de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***) /Act de identitate (CI, pasaport....) 8.3 Cine are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor 
8.3 Specificaţi cine are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor
           Exista fapte de natura contraventionala inscrise in cazierul fiscal al persoanei impozabile analizate ?
Specificați pentru cetățenii non-UE care dețin calitatea de administrator, tipul de viză deținută în condițiile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Se vor anexa documente care să ateste tipul de viză și scopul șederii în România (pașaport, permis de ședere ş.a.).
Nr.crt.
 9.1.Nume şi Prenume administrator  |  9.2 Cod de identificare fiscală administrator (CNP/ NIF***) / Act de identitate (CI, Pasaport, etc)
9.3 Deţine/ Nu deţine viză/ Nu are obligatia obtinerii vizei/ Alte situatii legate de viza  | 
9. 4 Tip viză (doar daca deţine viză) | 9. 5 Scopul şederii în România (doar pentru Tip Viza = C sau D)
9.3 Deţine/ Nu deţine viză/ Nu are obligatia obtinerii vizei / Alte situatii legate de viza
Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/ administratorii societăţii
Nr.crt.
 10.1.Nume şi Prenume  |  10.2 Data naşterii | 10.3 Număr de telefon | 10.4 Adresa de e-mail
Există deschis/deschise în țară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declarații?
Se va anexa copie/copii ale extrasului/extraselor de cont sau a documentului/documentelor bancare care atestă existența contului/conturilor bancare active deschise pe numele persoanei impozabile.
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii
ATENTIE! Lista de banci disponibila la actionarea butonului "Alege banca" este formata din banci comerciale din Romania si sucursale in Romania ale unor institutiilor de credit straine. Daca informatia pe care doriti sa o declarati nu se refera la o banca din lista propusa de aplicatie ( de exemplu: banca comerciala nu este din Romania )atunci este obligatoriu sa completati campul 11.1.b Cod SWIFT
Nr.crt.
 11.1 Denumire bancă comercială  |  11.2 Țara sucursalei băncii unde este deschis contul/conturile | 11.3 Valuta  | 11.4 Nume şi Prenume împuternicit pentru operaţiuni bancare 11. 5 Cod de identificare fiscală (CNP/ NIF***) | 11.6 Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc) 
| 11.7 Calitatea/ funcţia deţinută în cadrul persoanei impozabile 
Nominalizaţi beneficiarii reali ai operaţiunilor bancare, aşa cum sunt definiţi la art.4 din Legea nr.656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată
Nr.crt.
11.8 Nume şi Prenume beneficiar real al operaţiunilor bancare | 11. 9 Cod de identificare fiscala (CNP/ NIF***) 
11.10  Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc) | 11.11 Ţara | 11.12 Adresa de domiciliu
Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii, conform prevederilor art.10 din Legea nr. 82/ 1991 - Legea contabilităţii -  şi datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii
I. Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii 
ATENŢIE! Începeţi cu selectarea unui mod de organizare a contabilităţii, bifaţi una din căsuţele A sau B.După selecţie se  afişează tabelul pentru introducerea datelor de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii şi puteţi trece la completarea acestor date.
Dacă doriţi să resetaţi acest punct, efectuaţi clic pe textul " Şterge datele introduse la acest punct"
II. Date de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii, conform art.10 alin.(3) din Legea nr. 82/ 1991 a  contabilitatii (corespunzator punctului a.) 
Se va anexa copia contractului de prestari servicii incheiat intre prestatorul de servicii din domeniul contabilitatii si persoana impozabila
Nr.crt.
 12.1 Denumire pers. fizică sau juridică autorizată CECCAR |  12.2 Cod de identificare fiscală (CUI/ CNP) | 12.3 Data încheierii contractului de prestări servicii | 12.4 Data început contract  | 12. 5 Data sfârşit contract  | 12. 6 Număr autorizaţie emisă de CECCAR
II. Date de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii, conform art.10 alin.(2) din Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii (corespunzator punctului b. )
 Se vor anexa: copia contractului de munca inregistrat la REVISAL si copia diplomei de studii economice superioare 1)
Notă:
1) În situația în care documentele sunt emise de autorități străine, trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenția de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.
Nr.crt.
 12.1 Nume şi Prenume persoană fizică  |  12.2 Cod numeric personal (CNP, NIF***, Alte acte de identitate) | 12.3 Data încheierii contractului de munca (ZZ.LL.AAAA) | 12.4 Data început contract (ZZ.LL.AAAA)  | 12. 5 Data sfârşit  contract (ZZ.LL.AAAA)  | 12. 6 Funcţie
Specificaţi datele de identificare ale persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal si/sau care deţin certificat digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale, în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.858/ 2008 , cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana impozabila
 Notă:
1) Nespecificarea datelor de identificare a persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal şi/sau care deţin certificat digital pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale  presupune  depunerea acestora la organul  fiscal prin  intermediul  serviciilor postale.
 
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii
Nr.crt.
 13.1.Nume şi Prenume persoană fizică  |  13.2 Cod de identificare fiscală (CNP/ NIF***) | 13.3 Alte acte de identitate (CI, Paşaport, etc)
13.4 Depune delaratii fiscale la registratura organului fiscal pentru persoana impozila |
13.5 Deţine/ Nu deţine certificat digital pentru persoana impozabila  |  
13. 6 Calitatea deţinută în raport cu persoana impozabilă
13.4 Depune declarațiile fiscale la registratura organului fiscal pentru persoana impozabilă
13.5 Deţine/ Nu deţine certificat digital pentru persoana impozabilă
Numar contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate:
 
Se vor anexa, în copie, între unul și trei contracte, după caz, înregistrate în REVISAL pentru persoanele care dețin poziții relevante în cadrul persoanei impozabile (director, manager, șef compartiment ș.a.).
Se vor anexa pentru justificare documente (spre ex. copii ale contractelor de prestări servicii care au ca obiect punerea la dispoziţie de personal calificat, încheiate între prestatorul de servicii și persoana impozabilă etc) 
Notă:
1) În cazul în care persoana impozabilă nu are încheiate contracte individuale de muncă pentru realizarea obiectului de activitate se va preciza motivul pentru care activitatea desfaşurată nu presupune încheierea unor astfel de contracte de muncă.
Niciunul 1)
Un salariat
Intre 2 - 5 salariati
Intre 6 - 10 salariati
 Peste 10 salariati
Specificaţi care sunt veniturile brute realizate de asociaţi si administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia
Se vor anexa, în copie, documente1) care să ateste natura și cuantumul veniturilor brute realizate.
Notă:
1) În situația în care documentele sunt emise de autorități străine, trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenția de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.         
Nr.crt.
15.1.Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  15.2 Codul de identificare fiscala (CNP/ NIF***) | 15.3 Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc) | 15.4 Calitatea deţinută (asociat/ administator) | 15. 5 Natura venitului | 15.6.a Valoarea brută   | 15.6.b Valuta 
1
2 | 3 | 4
Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii*) persoane juridice1) în ultimul an fiscal încheiat
Se vor anexa, în copie, pentru persoana juridica nerezidentă documente din care să rezulte cifra de afaceri declarată sau se va indica adresa de internet a autorităților competente care să ateste cifra de afaceri declarată. 
Notă:
1) Informațiile pentru asociați și administratori*) se vor completa numai pentru persoanele juridice (PJ) care sunt înscrise în secțiunea „DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ADMINISTRATORII”, după cum urmează:
- pentru persoane juridice române se va completa rezultatul contabil (profit/pierdere) pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declarații;
- pentru persoane juridice nerezidente se va completa cifra de afaceri obținută pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declarații 
Nr.crt.
 16.1.Denumire asociati/administratori  |  16.2 Cod de identificare fiscala (CIF/ CUI/ Alte date de identificare)| 16.3 Calitatea deținută (asociat/administrator) |16.4 Indicator  | 16. 5 Valoare | 16.6 Moneda
1
2 | 3 | 4
Ce studii/ profesii au  administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni 
anterioare celei în care se depune declaraţia?
Se vor anexa, în copie, documente1) care atestă nivelul studiilor dobândite şi declarate.. 
Notă:
1) În situația în care documentele sunt emise de autorități străine, trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenția de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.
Nr.crt.
 17.1 Numele si Prenumele | 17.2 Studii  | 17.3 Profesie 
 17.4 Ocupație conform COR  | Fără ocupație |  17.5 Data început contract (ZZ.LL.AAAA) | 
17.6 Data sfârşit contract  sau nedeterminat  (ZZ.LL.AAAA) | 17.7 Data încheierii ultimei activități (ZZ.LL.AAAA)
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dacă administratorul nu a avut ocupaţie în ultimele 12 luni, bifaţi căsuţa" Fara ocupatie in ultimele 12 luni"  . Apoi puteţi introduce 17.7  Data incheierii ultimei activităţi.
Altfel, trebuie să completaţi informaţiile referitoare la ocupaţiile avute.
La câte persoane impozabile1) dețin sau au deținut calitatea de asociat și/sau administrator2), în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declarații, administratorii și asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
Notă 
1) prin persoane impozabile se înțelege: societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și PFA, ÎI, ÎF****);
2) se va completa inclusiv în situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF)
Nr.crt.
 1.Denumire/Nume și prenume asociat/ administrator | 2.Cod de identificare fiscala (CIF/CUI/CNP/NIF***)/ Alte acte de identificare
  3.Calitatea (administrator/ asociat)  | 4.Denumire persoană impozabilă | 5. CUI persoană impozabilă
1
2 | 3
Nume si prenume/ Denumire
In situația deținerii calității de asociat și/sau administrator1), în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declarații, conform punctului 18, la persoane impozabile2) şi în situaţia  creditării acestor persoane impozabile de către asociaţi şi/sau administratori1), veţi preciza soldul sumei cu care a fost creditată3) fiecare persoană impozabilă în parte.
Notă 
1) se va completa inclusiv în situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF);
2) prin persoane impozabile se înțelege: societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și PFA, ÎI, ÎF ****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenția si capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA;
3) se va completa soldul sumei nerestituite, cu care fiecare persoană impozabilă a fost creditată de către persoanele care dețin calitatea de asociat și/sau administrator – prin bancă sau în numerar, conform datelor din evidenţa financiar – contabilă, la data depunerii prezentei declaraţii şi conform ultimelor situaţii financiare depuse la organul fiscal (bilanţ sau raportare semestrială), dacă este cazul.  În situaţia în care s-a deţinut calitatea de asociat și/sau administrator la persoane impozabile, se va completa soldul sumei nerestituite la sfârșitul perioadei de deținere a calităţii.
Nr.crt.
 19.1.Denumire asociat/administrator  |  19.2 Codul de identificare fiscală asociat/administrator (CIF/CUI/CNP/NIF***)/Alte acte de identificare | 19.3 Calitatea detinuta (asociat/ administrator) | 19.4 Denumire persoană impozabilă | 19. 5  CUI persoană impozabilă | 
19.6 Suma la data depunerii prezentei declaratii | Moneda | 19.7 Suma la data depunerii ultimelor situati financiare | Moneda | 
19.8 Tipul situatiei financiare pentru care ati declarat suma de la punctul 19.7
1
2 | 3 | 4
Au mai fost depuse, pentru aceasta persoană impozabilă, declarații 088 pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA ?
În cazul în care se raspunde cu DA se vor completa următoarele informaţii:
o data
de doua ori
de cel putin trei ori
Tabel cu acte ce se regăsesc în arhiva ataşată versiunii electronice a prezentei declaraţii
Completaţi acest tabel înainte de validarea formularului 
Nr.crt.
Denumire act inclus in arhiva zip
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 desfășor activități economice constând în operațiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România**).
 
Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în situația în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA și prezenta anexă se depun în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.
 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
 
*) În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile solicitate prin prezenta anexă se referă:
a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni1) înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) la asociați indiferent de ponderea pe care o dețin în capitalul social al societății comerciale1) și la administratori, în cazul altor societăți comerciale1) decât cele menționate la lit.a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Notă:
1) în situația in care societatea pentru care se depune declarația 088 se afla în procedura insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 atunci datele cu privire la asociați şi/sau administratori se vor completa pentru asociații şi/sau administratorii care îndeplineau aceasta calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței
 
**) Angajamentul de a nu desfășura activități economice constând în operațiuni taxabile din punctul 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.
***) În situația în care dețineți mai multe NIF-uri veți completa unul dintre ele.
****) PFA- persoană fizică autorizată, ÎI- întreprindere individuală, ÎF- întreprindere familială . 
Loc rezervat organului fiscal 
Instrucţiuni pentru utilizarea formularului D088
  
1. Indicaţii generale
- Pentru completarea formularului uţilizati aplicaţia Adobe Reader care poate fi descărcată gratuit  urmând această legatură http://get.adobe.com/ro/reader/
 - Pentru instrucţiuni de utilizare a aplicaţie Adobe Reader accesaţi următoarea legatură http://helpx.adobe.com/reader.html
 - Pentru a sesiza orice problemă de natură tehnică in legatura cu acest formular accesaţi adresa de email: 
admin.portal@mfinante.ro- Câmpurile de tip text nu trebuie să conţină diacritice şi nici caractere nevalide ($, <,>, etc.).
 - Nu introduceţi litere în câmpurile de tip numeric.- Evitaţi utilizarea excesivă a majusculelor şi spaţiile goale redundante.- Utilizaţi funcţia automată "tooltip" de asistenţă a utilizatorului: Plasaţi cursorul mouse-ului peste un câmp şi pe ecran se afişează informaţii utile pentru completare.
- Ataşarea fişierului .zip
 - Dimensiunea fişierului .zip ataşat nu trebuie sa depăşeasca 10 MB
 - Pentru ataşarea fişierului .zip utiliţaţi butonul "Ataşează arhiva .zip" 
 - Butonul "Ataşează arhiva .zip" devine vizibil doar în urma finalizării cu succes a acţiunii de validare a formularului.
 - Nu utilizaţi alte modalităţi de ataşare a fişierului .zip
 
- Recomandari pentru scanarea documentelor tipărite pe hârtie
 - Scanaţi la rezoluţia maximă de 300 DPI, dar nu mai mică de 200 DPI.
 - Scanaţi în modul alb/negru.
 - Salvaţi documentele scanate ca fişiere cu format PDF(extensia numelui fişierului să fie "pdf").
 - Nu protejaţi documentele la citire,scriere sau cu parolă.
 
- Sugestii pentru reducerea dimensiunii fişierelor obţinute în urma scanării documentelor tipărite pe hârtie
 - Scanaţi documente originale, evitaţi scanarea copiilor sau a documentelor produse de un fax.
 - Scanaţi documentele la dimensiunea originală.De exemplu, scanaţi şi salvaţi în format A4 un document care are formatul original A4. 
 - Scanaţi şi salvaţi documentele compuse din mai multe pagini, în ordinea lor logică, într-un singur fişier.
 - Dimensiunea unui fişier cu extensia "pdf" depinde de modul în care a fost creat. Foarte aproximativ, un fişier de 1,5 MB poate conţine:
    - 8-16 pagini scanate la 300 dpi (dots per inch) în modul alb-negru,
    - 15-30 pagini scanate la 200 dpi în modul alb-negru,
    - 100-200 de pagini imprimate direct în PDF dintr-un program cum ar fi OpenOffice, Word, WordPerfect sau Excel.
 
 2. Validarea formularului  completat
- Un formular completat  se validează prin acţionarea butonului "Validare formular".
- În urma unei acţiuni de validare finalizată cu succes:
 - Se generează si ataşează automat fişierul D088.xml,
- Poate fi ataşat fişierul .zip cu documentele solicitate în formular  - Devine vizibil butonul "Ataşează arhiva . zip",
- Se blocheaza formularul pentru editare. *
- Salvaţi formularul completat obţinut în urma unei validari finalizată cu succes  , care are ataşate fişierul  
D088.xml generat de aceasta aplicaţie şi fisierul .zip ataşat de dumneavoastra,  în vederea depunerii la organul fiscal competent,.
* Pentru deblocarea formularului în vederea reeditarii utilizaţi butonul "Deblocare". 
Atenţie:! 
- În urma unei acţiuni de deblocare:
- Fişierele D088.xml  şi fişierul .zip ataşate anterior acţiunii de deblocare se şterg în mod automat. 
- Se deblocheaza pentru editare sectiunile 1-18. Puteti efectua modificari asupra datelor introduse.
- Daca doriti sa efectuati modificari in tabelul Date privind asociatii/ administratorii actionati butonul "Resetare formular"
- În urma unei  noi acţiuni de validare  finalizată cu succes această aplicaţie va genera un nou fişier D088.xml. 
- Trebuie să reluaţi ataşarea fişierului .zip prin actionarea butonului "Ataşează arhiva .zip"
 
3. Lucrul cu fişiere salvate local
- Un formular completat  si salvat local , in computerul dumneavoastra, se deblocheza pentru editare, in functie de starea in care a fost salvat,  prin  actionarea butonului 'Valideză tabelul DATE PRIVIND ASOCIATII/ ADMINISTRATORII şi continuă completarea formularului" sau a butonului "Deblocare".
- Pentru a edita punctele 1-18 trebuie sa reluati actiunea de validare a tabelului Date privind asociatii/ administratorii
- Pentru a corecta informatiile introduse  in tabelul  Date privind asociatii/ admministratorii trebuie sa actionati butonul "Resetare formular".  Informatiile introduse la punctele 1-18 vor fi sterse, tabelul Date privind asociatii/ administratorii se deblocheaza si puteti efectua corectii.  Apoi reluati validarea tabelului si completarea punctelor 1-18.
Total punctaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Situatii punctaj
Punctaj informativ
(punctaj minim=45)
Atenţie ! Este obligatoriu să treceţi prin VALIDARE. 
Salvaţi fisierul .xml pe un suport magnetic.
 ►▼◄▲
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