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 Cod M.F.P. 14.13.01.02/f                                                                                                                                                                        Numar operator de date cu caracter personal 759
098
Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, 
conform art. 153 alin.(1) lit.a)  din Codul fiscal
 2. SEDIU SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA INMATRICULARII LA REGISTRUL COMERTULUI
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI  IMPOZABILE
  DOMICILIU FISCAL
B. SOLICITANT, IN CALITATE DE :
Reprezentant legal
Asociat
  Act constitutiv
  Imputernicire
C. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
4. Perioada fiscală :
1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, conform art.152 alin. (1) din Codul fiscal   (lei)
2. Înregistrare în scopuri de TVA  conform art. 153 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
1. Cifra de afaceri 
3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal, respectiv cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal 
 4.2. Trimestrială
4.1. Lunară
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Loc rezervat organului fiscal
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Nr inregistrare:
Data :
Semnătura  ............................................................................
Stampila 
/ 05.02.2015
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