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1. DENUMIRE

Strada

SectorLocalitateJudeţ

BlocNr. Sc.

E-mailFax

Et. Ap. Cod poştal Ţara

Telefon

C.C.C.C. TAXATAXATAXATAXA PEPEPEPE VALOAREAVALOAREAVALOAREAVALOAREA ADADADADĂĂĂĂUGATUGATUGATUGATĂĂĂĂ

1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art.310 alin.(1) din Codul fiscal

3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) pct.2 din Codul fiscal,
respectiv cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal

lei

SubSubSubSub sancsancsancsancţţţţiunileiunileiunileiunile aplicateaplicateaplicateaplicate fapteifapteifapteifaptei dededede falsfalsfalsfals îîîînnnn acteacteacteacte publice,publice,publice,publice, declardeclardeclardeclar ccccăăăă dateledateledateledatele îîîînscrisenscrisenscrisenscrise îîîînnnn acestacestacestacest formularformularformularformular suntsuntsuntsunt corectecorectecorectecorecte şşşşiiii completecompletecompletecomplete

Număr legitimaţie

SeSeSeSe completeazcompleteazcompleteazcompleteazăăăă dededede personalulpersonalulpersonalulpersonalul organuluiorganuluiorganuluiorganului fiscalfiscalfiscalfiscal

Denumire organ fiscal

Număr înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

Dată înregistrare //

Data //

2. SEDIUL SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA ÎNMATRICULĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 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.310 alin. (1) din Codul fiscal, cu
privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

E-mailFax

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

Nr. Data

3.Numărul de înregistrare la Registrul comerţului a cererii de înmatriculare Data

4. Perioada fiscală: 4.1. Lunară 4.2. Trimestrială
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DOMICILIU FISCAL



INSTRUCINSTRUCINSTRUCINSTRUCŢŢŢŢIUNIIUNIIUNIIUNI
dededede completarecompletarecompletarecompletare aaaa formularuluiformularuluiformularuluiformularului (098)(098)(098)(098) "Cerere"Cerere"Cerere"Cerere dededede îîîînregistrarenregistrarenregistrarenregistrare îîîînnnn scopuriscopuriscopuriscopuri dededede

taxtaxtaxtaxăăăă pepepepe valoareavaloareavaloareavaloarea adadadadăăăăugatugatugatugatăăăă,,,, conformconformconformconform art.art.art.art. 316316316316 alin.alin.alin.alin. (1)(1)(1)(1) lit.lit.lit.lit. a)a)a)a) dindindindin LegeaLegeaLegeaLegea nr.nr.nr.nr. 227/2015227/2015227/2015227/2015
privindprivindprivindprivind CodulCodulCodulCodul fiscal,fiscal,fiscal,fiscal, cucucucumodificmodificmodificmodificăăăărilerilerilerile şşşşiiii completcompletcompletcompletăăăărilerilerilerile ulterioare"ulterioare"ulterioare"ulterioare"

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal),
denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societăţile care se
înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA,
conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se
solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită,
potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat
în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate
datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul
fiscal competent.

A.A.A.A. DateDateDateDate dededede identificareidentificareidentificareidentificare aaaa persoaneipersoaneipersoaneipersoanei impozabileimpozabileimpozabileimpozabile
Rândul 1. Denumire
Se completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în

registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţului
Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul

comerţului.

B.B.B.B. Solicitant,Solicitant,Solicitant,Solicitant, îîîînnnn calitatecalitatecalitatecalitate de:de:de:de:
Se marchează cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", în situaţia în care cererea este

completată de reprezentantul legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul
comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu "X" calitatea de "Asociat", în situaţia în care cererea este completată de unul
dintre asociaţii societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

Se marchează cu "X" rubrica "Act constitutiv", în situaţia în care calitatea de reprezentant legal
sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în
registrul comerţului.

În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii pentru care a fost solicitată
înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul şi data
împuternicirii.

Rubrica "Date de identificare" se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C.C.C.C. TaxaTaxaTaxaTaxa pepepepe valoareavaloareavaloareavaloarea adadadadăăăăugatugatugatugatăăăă
Se completează de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care
solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.



Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la
sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de
deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se
consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost
realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept
de deducere şi, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără drept de
deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.

Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările
de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de
active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

Rândul 2 se marchează cu "X" datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a
declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1)
din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională
a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Rândul 3 se marchează cu "X" în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de
TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din
Codul fiscal.

Rândul 4. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea

adăugată.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de

afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă
cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat
corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va
depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 322
alin. (7) şi (8) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.


