PROIECT
Anexa nr.1
DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
FISCALĂ/DECLARAŢIE DE
MENŢIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRU
PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ŞI ALTE
ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

010
Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL DECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAŢIE DE RADIERE

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
2. DENUMIRE
3. DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada

Sector
Nr.

Et.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Ap.

Cod poştal

Ţara

Telefon

Fax

E-mail

4. FORMA DE ORGANIZARE
Persoană juridică

Întreprindere familială

Fundaţie

Federaţie

Asociaţie

Asociaţie de proprietari

Sindicat, federaţie sindicală, confederaţie

Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică

III. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
Nr. act împuternicire

Reprezentant legal

Reprezentant fiscal
Data

Plătitor de venit

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Fax

Bloc

Sc.

Telefon
E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
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IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Număr autorizaţie de funcţionare/ Număr act legal de înfiinţare
2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
3. Felul sediului
3.1. Plătitor cu sediul central în România
Sediul central

Filială

Sucursală

Codul de identificare fiscală al unităţii înfiinţătoare
3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate
Ţara

Filială

Reprezentanţă

Alte subunităţi

Sediu fix

4. Codul de identificare fiscală al unităţii divizate
5. Forma juridică
6. Forma de proprietate

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adaugată
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
La înfiinţare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin.(2) din Codul fiscal
1.2. Înregistrare în scopuri de TVA 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

lei

lei

1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art.310 alin.(2)
din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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) și d) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art.310 alin.(2)
din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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
1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite
de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

lei

1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară

1.11.3. Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.11.2. Trimestrială

1.11.4. Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice
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1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA
1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA
1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri
realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.15.1.Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare

lei

1.15.2.Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei,
calculată potrivit legii
1.16. Începând cu data de

lei
/

/

/
/

/
/

2. Impozit pe profit
2.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

3.1. Luare în evidenţă

Î
n
c
2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale
e
p
â
n
Începând cu data de
/ d

3.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

2.3. Perioada fiscală
2.3.1. Trimestrială
2.3.3. Anuală
3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

/ c
u

4. Accize
4.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

4.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/d
/a

/
/

/cd
u
/e

/
/

t
/a

5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă
5.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

5.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
s
6.1. La înfiinţare
gurări sociale de sănătate
6.1.1.Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv

d
a
t
a

6.1.2.Venit total estimat de până la 100.000 euro

d
e

6.2. Perioada fiscală
6.2.1.Lunară potrivit legii

/
/

6.2.2. Lunară prin opţiune

L
u
L
a
u
r
a
e
r
e
î
n
î
n
e
v
e
i
v
d
ie
d
n
e
ţ
n
ă
ţ
ă

/

legii Trimestrială
6.2.3.
6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
6.3.1. Luare în evidenţă
idenţă
6.3.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
ta de
Începând cu data de

/
/

/
/

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
u data de

/

/

6.4. Contribuţia de asigurări sociale
6.4.1 Datorată de angajator
6.4.1.1 Luare în evidenţă

/

6.4.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
6.4.2 Datorată de angajat
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6.4.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
6.5. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

/

/

Începând cu data de

/

/

6.5.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
6.5.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

6.5.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
u data de

/

/

6.6.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

6.6.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

6.7.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
6.7.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

6.7.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

/
6.4.2.2 Scoatere din evidenţă

6.5.1 Datorată de angajator
6.5.1.1 Luare în evidenţă

/

/
6.5.2.2 Scoatere din evidenţă

are în evidenţă
6.6. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
6.6.1Datorată de angajator

6.7. Contribuția de asigurări pentru somaj
6.7.1 Datorată de angajator
6.7.1.1 Luare în evidenţă

/

/
6.7.2.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
6.8. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
6.8.1 Datorată de angajator
6.8.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

6.8.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

6.9. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
6.9.1 Datorată de angajator
6.9.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

6.9.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

7. Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
7.1.Luare în evidenţă

Începând cu data de

7.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

8. Redevenţe miniere
8.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

8.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

9. Redevenţe petroliere

/

9.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

9.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/
d
/e
/
/
/
d
e

/
/
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10. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
10.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

10.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

11. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor /din sectorul gazelor
naturale
/
d
11.1. Luare în evidenţă
Începând cu data de
/
/
e
11.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/ naturale
12. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele
/
d
12.1. Luare în evidenţă
Începând cu data de
/
e
12.2. Scoatere din evidenţă
Începând cu data de
/
12.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220
Extracţia cărbunelui inferior – Cod CAEN 0520

/

/

/
/

/
Extracţia cărbunelui superior -/ Cod CAEN 0510
d
Extracţia petrolului brut – Code CAEN 0610

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710
Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu – Cod CAEN 0721

/

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729
Alte activităţi extractive
Cod CAEN 0811

Cod CAEN 0812

Cod CAEN 0891

Cod CAEN 0892

Cod CAEN 0893

Cod CAEN 0899

13. Impozit pe construcții
13.1.Luare în evidenţă

Începând cu data de

13.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/
/

/
/

14.Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc
14.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

14.2. Scoatere din evidenţă
eviden

Începând cu data de

/

/

ţă
VI. ALTE CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE

L
u
a
r
e
î
n

VII. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
1. Dizolvare cu lichidare
Începerea procedurii de lichidare

De la data

/

/

Radiere

De la data

/

/

Divizare

De la data

Fuziune

De la data

Alte cazuri prevăzute de lege

De la data

/
/
/

/
/
/

/

/

2. Dizolvare fără lichidare

e
v
i
d
e
n
ţ
ă

Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziunii
3. Încetarea activităţii

De la data
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VIII. DATE PRIVIND RADIEREA
Radierea înregistrării fiscale

De la data

/

/

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie

Cod 14.13.01.10.11/1

A3/t2

6
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DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
FISCALĂ/DECLARAŢIE DE
MENŢIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRU
CONTRIBUABILII NEREZIDENȚI CARE NU AU
SEDIU PERMANENT ÎN ROMÂNIA

015
Nr. de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL ECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAŢIE DE RADIERE

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
2. DENUMIRE
3. FORMA JURIDICĂ

4. DATA ÎNFIINȚĂRII (zz/ll/aaaa)

III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ȚARA DE REZIDENȚĂ
Țara de rezidență

Cod poştal

Adresa completă
Telefon

Fax

E-mail

IV. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA UNDE POT FI EXAMINATE EVIDENȚELE ȘI DOCUMENTELE
Judeţ

Localitate

Sector
Număr

Strada
Etaj

Scara

Cod poștal

Ap.

Telefon

Bloc

Fax

E-mail

V. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA PENTRU CORESPONDENȚĂ (OPȚIONAL)
Judeţ

Localitate

Sector
Număr

Strada
Etaj

Scara

Cod poștal

Ap.

Telefon

Bloc

Fax

E-mail

VI. DATE PRIVIND REPREZENTANTUL
Împuternicit
Număr act

Plătitor de venit

Reprezentant legal
Data act (zz/ll/aaaa)

Date de identificare
1. DENUMIRE / NUME, PRENUME
2. DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Telefon

Bloc

Sc.
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Fax

E-mail

3. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

VII. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Denumirea instituției bancare din România
2. Codul IBAN al contului
3. Sunt înregistrat într-un alt stat membru U.E.
5. Țara

4. NU sunt înregistrat într-un alt stat membru U.E

6. Cod de identificare fiscală

VIII. CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE DE DECLARARE, CU CARACTER PERMANENT
1. Taxa pe valoarea adaugată
1.1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal
1.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal
1.3. Cifra de afaceri estimată

lei

1.4. Cifra de afaceri obținută în anul precedent

lei
lei
lei

1.5. Perioada fiscală
1.5,1 Lunară

1.5.3 Semestrială

Număr aprobare organ fiscal competent

1.5.2 Trimestrială

1.5.4 Anuală

Număr aprobare organ fiscal competent

1.6. Anularea înregistrării în scopuri de TVA
1.6.1 Ca urmare a încetării activității

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

1.6.2 Ca urmare a încetării desfășurării de
operațiuni care dau drept de deducere a
TVA

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

1.6.3 Ca urmare a expirării perioadei de 2
ani, în cazul vânzărilor la distanță

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că:
1. urmează să realizez în România operaţiuni taxabile pentru care sunt persoana obligată la plata taxei conform
art.307 alin.(1) din Codul fiscal,
şi/sau
2. urmează să desfăşor operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor
auxiliare acestora, scutite în temeiul art.294 alin.(1) lit.c)- f), h)- n), art.295 alin.(1) lit.c) şi art. 296 din Codul fiscal
pentru care înregistrarea este opţională.
Anexez următoarele contracte/comenzi: ................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ...........................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. Impozit pe profit
2.1. Luare în evidenţă

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

2.3. Perioada fiscală
2.3.1. Trimestrială
2.3.3. Anuală

Î
n
c
2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale
e
p
â
n
d
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3. Accize
3.1. Luare în evidenţă

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

3.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/

Începând cu data de

/

/

4.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
4.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

4.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
5. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

/

/

Începând cu data de

/

/

5.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
5.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

5.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
u data de

/

/

Începând cu data de

/

/

6.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
6.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

6.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

4. Contribuţia de asigurări sociale
4.1 Datorată de angajator
4.1.1 Luare în evidenţă

/

/
4.2.2 Scoatere din evidenţă

5.1 Datorată de angajator
5.1.1 Luare în evidenţă

/

/
5.2.2 Scoatere din evidenţă

are în evidenţă
6. Contribuția de asigurări pentru somaj
6.1 Datorată de angajator
6.1.1 Luare în evidenţă

/

/
6.2.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
7.1 Datorată de angajator
7.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

7.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

IX. ALTE CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE
1. Taxe datorate potrivit O.U.G. nr.77/2007 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și
completările ulterioare
2. Altele:
X. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Radierea înregistrării fiscale

Începând cu data (zz/ll/aaaa)

/

/
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Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele și prenumele persoanei care face declarația
Funcția/Calitatea
Semnătura

Data(zz/ll/aaaa)

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată (zz/ll/aaaa)

Numele si prenumele persoanei care a verificat
Numărul legitimaţiei persoanei care a verificat

Cod 14.13.01.10.11/n

A3/t2
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DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
FISCALĂ/DECLARAŢIE DE

020

MENŢIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRU
PERSOANE FIZICE ROMÂNE ŞI STRĂINE CARE

Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

DEŢIN COD NUMERIC PERSONAL

I. FELUL DECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAŢIE DE RADIERE
II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
2. NUME

Iniţiala tatălui

PRENUME

3. Data naşterii:

Ziua:

Luna

Anul

4. DOMICILIUL FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada

Nr.

Et.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Ap.

Cod poştal

Ţara

Telefon

Fax

E-mail

5. ACT DE IDENTITATE

Seria
ia

Emis de:
6.

Sector

Persoană fizică română cu domiciliul în România

Număr
Data emiterii
:

/

/

Persoană fizică străină cu domiciliul în România
III. REPREZENTARE PRIN:
Reprezentant fiscal
Data

Împuternicit
Nr. act împuternicire

Curator fiscal

/

/

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Fax

Bloc

Sc.

Telefon
E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Drepturi de proprietate intelectuală

11

PROIECT
2. Angajator

3. Altele

4. Data obţinerii primului venit

/
/
/

5. Data începerii activităţii
6. Data dobândirii calităţii de angajator

/
/
/

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adaugată
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
La înfiinţare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin.(2) din Codul fiscal
1.2. Înregistrare în scopuri de TVA 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

lei

lei

1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art.310 alin.(2)
din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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) și d) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art.310 alin.(2)
din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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
1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite
de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

lei

1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară

1.11.3. Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.11.2. Trimestrială

1.11.4. Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice
1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA
1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA
1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri
realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
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1.15.1.Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare

lei

1.15.2.Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei,
calculată potrivit legii

lei
1.16. Începând cu data de

/

/

/
/

2. Impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
2.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/
/

Începând cu data de

/

/

Începând
u data de cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

/

/

Începând cu data de

/

/

4.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
4.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

4.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/
/

/
/

3. Contribuţia de asigurări sociale
3.1 Datorată de angajator
3.1.1 Luare în evidenţă

/

3.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
3.2 Datorată de angajat
3.2.1 Luare în evidenţă

/
3.2.2 Scoatere din evidenţă
4.1 Datorată de angajator
4.1.1 Luare în evidenţă

/

/ Scoatere din evidenţă
4.2.2

are în evidenţă
5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Începând cu data de
u data de

5.1 Datorată de angajator
5.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

5.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

are în evidenţă
6.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

6.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

6. Contribuția de asigurări pentru somaj
6.1 Datorată de angajator
6.1.1 Luare în evidenţă

/
6.1.2 Scoatere din evidenţă

/
6.2.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
7.1 Datorată de angajator
7.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

7.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
8.1 Datorată de angajator
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8.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

8.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Radierea înregistrării fiscale

De la data

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie
Cod 14.13.01.10.11/2

A3/t2
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DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/
DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/DECLARAȚIE DE
RADIERE PENTRU
PERSOANE FIZICE CARE NU DEȚIN COD
NUMERIC PERSONAL

030
Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL DECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAŢIE DE RADIERE
II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
2. NUME

PRENUME

3. Prenume mamă
4. Prenume tată
5. Data naşterii:

Luna

Ziua:

Anul

6. Locul naşterii:
7. Sexul

M

F

M
8. DOMICILIUL ACTUAL
Judeţ

Localitate

Unitate administrativ-teritorială

Sector

Strada

Nr.

Et.

Sc.

Detalii adresă

Ap.

Ţara

Cod poştal
Fax

Telefon

E-mail

9. ACT DE IDENTITATE

Număr

Seria

Emis de:
Persoană fizică română fără domiciliu în România
10

Bloc

/

Data emiterii
:

/

Persoană fizică străină fără domiciliu în România
Persoană fără cetăţenie română aflată în întreţinere

III. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
Curator fiscal

Reprezentant fiscal

Plătitor de venit

Nr. act împuternicire

Data

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Bloc

Sc.

Telefon
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Fax

E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Drepturi de proprietate intelectuală
2. Angajator

3. Altele

4. Data obţinerii primului venit

/
/
/

5. Data începerii activităţii
6. Data dobândirii calităţii de angajator

/
/
/

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adaugată
1.1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal
1.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal
1.3. Cifra de afaceri estimată

lei

1.4. Cifra de afaceri obținută în anul precedent

lei
lei
lei

1.5. Perioada fiscală
1.5.1 Lunară

1.5.3 Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.5.2 Trimestrială

1.5.4 Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.6. Anularea înregistrării în scopuri de TVA
1.6.1 Ca urmare a încetării activității

Începând cu data de

/

/

1.6.2 Ca urmare a încetării desfășurării de
operațiuni care dau drept de deducere a
taxei

Începând cu data de

/

/

1.6.3 Ca urmare a expirării perioadei de 2
ani, în cazul vânzărilor la distanță

Începând cu data de

/

/

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că:
- urmează să realizez în România operaţiuni taxabile pentru care sunt persoana obligată la plata taxei conform
art.307 alin.(1) din Codul fiscal,
şi/sau
- urmează să desfăşor operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor
auxiliare acestora, scutite în temeiul art.294 alin.(1) lit.c)- f), h)- n), art.295 alin.(1) lit.c) şi art. 296 din Codul fiscal
pentru care înregistrarea este opţională.
Anexez următoarele contracte/comenzi: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
2.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

3. Contribuţia de asigurări sociale
3.1 Datorată de angajator
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3.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând
u data de cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

/

/

Începând cu data de

/

/

4.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
4.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

4.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/
/

/
/

/

3.1.2
are înScoatere
evidenţă din evidenţă
3.2 Datorată de angajat
3.2.1 Luare în evidenţă

/
3.2.2 Scoatere din evidenţă
4.1 Datorată de angajator
4.1.1 Luare în evidenţă

/

/ Scoatere din evidenţă
4.2.2

are în evidenţă
5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Începând cu data de
u data de

5.1 Datorată de angajator
5.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

5.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

6.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
6.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

6.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

6. Contribuția de asigurări pentru somaj
6.1 Datorată de angajator
6.1.1 Luare în evidenţă

/

/
6.2.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
7.1 Datorată de angajator
7.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

7.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
8.1 Datorată de angajator
8.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

8.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

VI. ALTE CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE

VII. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Radierea înregistrării fiscale

De la data
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Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele si prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie
Cod 14.13.01.10.11/3

A3/t2
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DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/
DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/DECLARAȚIE DE
RADIERE PENTRU
INSTITUŢII PUBLICE

040
Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL DECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAŢIE DE RADIERE

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DENUMIRE
3. DOMICILIUL FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Cod poştal

Ţelefon

Fax

E-mail

4. Act normativ de înfiinţare
5. Felul sediului:

Alte subunităţi :

Sediu principal :

Codul de identificare al unităţii înfiinţătoare
6. Felul ordonatorului de credite

principal

secundar

terţiar
ordonatorului
de credite

III. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1.1. Învăţământ

1. Sectorul de activitate
1.8. Autorităţi publice

1.2. Sănătate

1.9. Transporturi si comunicaţii

1.3. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă

1.10. Mediu şi ape

1.4. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii

1.11. Industrie

1.5. Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe

1.12. Agricultură

1.6. Apărare naţională

1.13. Cercetare ştiinţifică

1.7. Ordine publică, siguranţă naţională

1.14. Alte activităţi

2. Sistemul de finanţare
2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora
2.2. Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, după caz
2.3. Integral din veniturile proprii
3. Organ tutelar
3.1. MINISTERUL SAU INSTITUŢIA CENTRALĂ (din clasificaţia bugetară)
Denumire

Cod

3.2. CONSILIUL JUDEŢEAN (din clasificaţia bugetară)
Denumire

Cod
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3.3. CONSILIUL LOCAL
Denumire

Cod

IV. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adaugată
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
La înfiinţare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin.(2) din Codul fiscal
1.2. Înregistrare în scopuri de TVA 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

lei

lei

1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art.310 alin.(2)
din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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) și d) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art.310 alin.(2)
din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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
1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite
de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

lei

1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară

1.11.3. Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.11.2. Trimestrială

1.11.4. Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice
1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA
1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA
1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri
realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.15.1.Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare
1.15.2.Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei,
calculată potrivit legii

lei
lei
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1.16. Începând cu data de

/

/

/
/

/

2. Impozit pe profit
2.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

3.1. Luare în evidenţă

Î
n
c
2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale
e
p
â
n
d
Începând cu data de

/

/

3.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/c

/

2.3. Perioada fiscală
2.3.1. Trimestrială
2.3.3. Anuală
3. Accize

4. Impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

u

4.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

4.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/d
a
/t

5. Contribuţia de asigurări sociale

a

5.1 Datorată de angajator

d
e

5.1.1 Luare în evidenţă

/
/

Începând cu data de

/

/

Începând
u data de cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
6. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

/

/

Începând cu data de

/

/

6.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
6.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

6.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
u data de

/

/

7.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

7.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

8.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
8.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

8.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

/

5.1.2
are înScoatere
evidenţă din evidenţă
5.2 Datorată de angajat
5.2.1 Luare în evidenţă

/
5.2.2 Scoatere din evidenţă

6.1 Datorată de angajator
6.1.1 Luare în evidenţă

/

/
6.2.2 Scoatere din evidenţă

are în evidenţă
7. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
7.1 Datorată de angajator

8. Contribuția de asigurări pentru somaj
8.1 Datorată de angajator
8.1.1 Luare în evidenţă

/

/
8.2.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
9. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
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9.1 Datorată de angajator
9.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

9.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

10. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
10.1 Datorată de angajator
10.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

10.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

11.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

11.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

/

/

11. Redevenţa minieră

V. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
1. Data încetării activităţii
1.1. Act normativ
2. Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziunii
3. Radierea înregistrării fiscale

De la data

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația

Funcția
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie
Cod 14.13.01.10.11/4

A3/t2
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050

CERERE DE ÎNREGISTRARE A DOMICILIULUI
FISCAL AL CONTRIBUABILULUI

Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Nume, prenume/ Denumire
2. Cod de identificare fiscală
3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Judeţ

Localitate

Sector

Strada

Nr.

Et.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Ap.

Cod poştal

Ţara

Telefon

Fax

E-mail

4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate

II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI*
Judeţ

Localitate

Strada

Sector
Nr.

Et.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Ap.

Cod poştal

Ţelefon

Fax

E-mail

III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
Judeţ

Localitate

Strada

Sector
Nr.

Et.

Ap.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Cod poştal

Telefon

Fax

E-mail

IV. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit

Reprezentant legal

Nr. act împuternicire

Reprezentant fiscal
Data

Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Fax

Bloc

Sc.

Telefon
E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
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* ) Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliu/sediu social.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie

Cod 14.13.04.16

A4/t2
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DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE
FISCALĂ/DECLARAȚIE DE
MENȚIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRU
SEDIILE SECUNDARE *)

060
Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL DECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAŢIE DE RADIERE
II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de identificare fiscală
2. Denumire/ Nume, prenume
3. Domiciliul fiscal
Judeţ

Sector

Localitate

Strada
Et.

Nr.
Ap.

Cod poştal

Bloc

Sc.

Detalii adresă
Ţara

Telefon

Fax

E-mail

III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
1. Cod de identificare fiscală
2. Denumire
Judeţ

Sector

Localitate

Strada
Et.

Nr.
Ap.

Cod poştal

Bloc

Sc.

Detalii adresă
Ţara

Telefon

Fax

E-mail

3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului
Modul de dobândire al spa
IV. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
l

Reprezentant fiscal

Reprezentant legal

Nr. act împuternicire

Data

ectului
de activitate
Date deprincipal
identificare
, numărul
şi
ataDENUMIRE/NUME,
docu
PRENUME
DOMICILIU FISCAL
ntului
Judeţ
Strada

Localitate

Sector
Nr.

Bloc

Sc.
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Et.

Ap.

Cod poştal

Telefon

Fax

E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

V. DATE PRIVIND STAREA SEDIULUI SECUNDAR
Încetarea activității

De la data

/

/

Radierea înregistrării fiscale

De la data

/

/

* ) Se completează de sediile secundare care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării fiscale.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie

Cod 14.13.01.99/c

A4/t2
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061

DECLARAŢIE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE *)

Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
1. Cod de identificare fiscală
2. Denumire/ Nume, prenume
3. Date privind domiciliul fiscal al contribuabilului
Judeţ

Sector

Localitate

Strada

Nr.

Et.

Ap.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Cod poştal

Ţara

Telefon

Fax

E-mail

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI SECUNDAR
Sediu secundar înfinţat în:

Străinătate

România

Denumire
Judeţ

Sector

Localitate

Strada

Nr.

Et.

Ap.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Cod poştal

Ţara

Telefon

Fax

E-mail

Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului
dul CAEN al obiectului principal de activitate

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI
LEGAL/REPREZENTANTULUI FISCAL
Nr. act împuternicire

Data

Nume, Prenume/Denumire
me
Adresa
Denumire
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Bloc

Sc.

Telefon

Fax

E-mail

Cod de identificare fiscală
IV. DATE PRIVIND STAREA SEDIULUI SECUNDAR
Inceperea activității

De la data

/

/

Incetarea activităţii

De la data

/

/
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* ) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale,
de către contribuabilii care le înfiinţează.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie

Cod 14.13.01.99/b

A4/t1
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DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/
DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/DECLARAȚIE DE
RADIERE
pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii
libere

070
Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL DECLARAŢIEI
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI
3. DECLARAȚIE DE RADIERE
II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod numeric personal
2. Număr de identificare fiscală
3. Cod unic de înregistrare
4. Cod de înregistrare fiscală
5. Nume

Iniţiala tatălui

Prenume

6. Denumire
7. Date privind domiciliul persoanei fizice
Judeţ

Localitate

Sector

Strada

Nr.

Et.

Ap.

Cod poştal

Telefon

Bloc

Sc.

Ţara

Fax

E-mail

Actul de identitate

Număr

Seria

Emis de

La data

/

/

8. Date privind sediul activităţii principale
Judeţ

Localitate

Sector

Strada

Nr.

Et.

Ap.

Cod poştal
ş
Fax
al

Bloc

Sc.

Detalii adresă
ş
Telefon
al
E-mail

Persoană fizică română cu domiciliul în România
9.

Persoană fizică română fără domiciliul în România
Persoană fizică străină cu domiciliul în România
Persoană fizică străină fără domiciliul în România

III. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
Nr. act împuternicire

Reprezentant fiscal

Reprezentant legal
Data

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
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Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Fax

Bloc

Sc.

Telefon
E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Cod CAEN al activității principale
1.2 Felul activității
1.2.1Activităţi economice desfăşurate în mod independent
1.2.2 Profesii libere
Document de autorizare nr.

Data

/

/

Data

/

/

Data

/

/

Data

/

/

Data

/

/

Organ emitent
2. Cod CAEN al activității secundare declarate
2.2.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent
2.2.2. Profesii libere
Document de autorizare nr.
Organ emitent
3. Cod CAEN al activității secundare declarate
3.3.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent
3.3.2. Profesii libere
Document de autorizare nr.
Organ emitent
4. Cod CAEN al activității secundare declarate
4.4.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent
4.4.2. Profesii libere
Document de autorizare nr.
Organ emitent
5. Cod CAEN al activității secundare declarate
5.5.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent
5.5.2. Profesii libere
Document de autorizare nr.
Organ emitent

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adaugată
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
La înfiinţare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin.(2) din Codul fiscal
1.2. Înregistrare în scopuri de TVA 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

lei

lei
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1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art.310 alin.(2)
din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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) și d) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art.310 alin.(2)
din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de 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
1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite
de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

lei

1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară

1.11.3. Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.11.2. Trimestrială

1.11.4. Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice
1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA
1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA
1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri
realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul
fiscal
1.15.1.Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare

lei

1.15.2.Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei,
calculată potrivit legii
1.16. Începând cu data de

lei
/

/

2. Accize
2.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
3.1. Perioada fiscală
3.1.1. Lunară prin opţiune

3.1.2. Trimestrială

3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
3.2.1. Luare în evidenţă
idenţă
3.2.2. Scoatere din evidenţă

/
c
u

Începând cu data de
ta de
Începând cu data de

d
a
/t
a

/

d
e

/
/
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3.3 Contribuţia de asigurări sociale
3.3.1 Datorată de angajator
3.3.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând
u data de cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
3.4 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

/

/

Începând cu data de

/

/

3.4.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
3.4.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

3.4.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/
/

/
/

/

3.1.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
3.3.2 Datorată de angajat
3.3.2.1 Luare în evidenţă

/
3.3.2.2 Scoatere din evidenţă
3.4.1 Datorată de angajator
3.4.1.1 Luare în evidenţă

/

/
3.4.2.2
Scoatere din evidenţă

are în evidenţă
3.5 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Începând cu data de
u data de

3.5.1 Datorată de angajator
3.5.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

3.5.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

3.6.1.2 Scoatere din evidenţă
are în evidenţă
3.6.2 Datorată de angajat

Începând cu data de
u data de

/

/

3.6.2.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

/

/

3.6 Contribuția de asigurări pentru somaj
3.6.1 Datorată de angajator
3.6.1.1 Luare în evidenţă

/

/
3.6.2.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
3.7 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
3.7.1 Datorată de angajator
3.7.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

3.7.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

3.8 Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
3.8.1 Datorată de angajator
3.8.1.1 Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

3.8.1.2 Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
4.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

4.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de

/

/

/
/
d
e
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5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
5.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

5.2. Scoatere din evidentă
Începând cu data de
/
eviden
6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
ţă
6.1. Luare în evidenţă
Începând cu data de
/

/

6.2. Scoatere din evidenţă

/

Începând cu data de

/

/

6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220

Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510

Extracţia cărbunelui inferior – Cod CAEN 0520

Extracţia petrolului brut – Cod CAEN 0610

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710
Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu – Cod CAEN 0721
Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729
Alte activităţi extractive
Cod CAEN 0811

Cod CAEN 0812

Cod CAEN 0891

Cod CAEN 0892

Cod CAEN 0893

Cod CAEN 0899

L
u
a
r
e
L
î
u
n
a
r
e
e
v
i
î
d
n
e
n
e
ţ
v
ă
i
d
e
n
ţ
ă

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
1. Inactivitate temporară
Luare în evidenţă

De la data

Scoatere din evidenţă

De la data

2. Încetarea activității

De la data

/
/
/

/
/
/

De la data

/

/

Cod CAEN
3. Radierea înregistrării fiscale

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declarația
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare

Dată înregistrare

Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Numar legitimaţie
Cod 14.13.01.10.11/5

A3/t2
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Ministerul Finanţelor Publice
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
Seria .......

Nr. ......................

______________________________________________________________________________
|
|
| Denumire/Nume şi prenume: ................................................
|
| Domiciliul fiscal ........................................................
|
| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................
|
|
Domiciliul fiscal ...............................
|
|
Codul de identificare fiscală al reprezentantului
|
|
fiscal pentru activitatea proprie
|
|______________________________________________________________________________|
Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F):
Înregistrat în scopuri de TVA din data:
Data eliberării:

Cod 14.13.20.99/1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ROMÂNIA
Ministerul Finanţelor Publice
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
Seria .......
Nr. ......................
______________________________________________________________________________
|
|
| Denumire/Nume şi prenume: ................................................
|
| Domiciliul fiscal ........................................................
|
| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................
|
|
Domiciliul fiscal ...............................
|
|
Codul de identificare fiscală al reprezentantului
|
|
fiscal pentru activitatea proprie ...............
|
|______________________________________________________________________________|
Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F):
Înregistrat în scopuri de TVA din data:
Data eliberării:

Cod 14.13.20.99/1
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PROIECT

ROMÂNIA
Ministerul Finanţelor Publice
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Seria .......

Nr. ......................

____________________________________________________________________________
|
|
| Denumire/Nume şi prenume: ................................................
|
| Domiciliul fiscal ........................................................
|
| Reprezentat prin împuternicit: Denumire ................................... |
|
Domiciliul fiscal .........................
|
|
Codul de identificare fiscală al
|
|
împuternicitului pentru activitatea proprie
|
|
...........................................
|
|______________________________________________________________________________|
Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F):
Data eliberării:

Cod 14.13.20.99/2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ROMÂNIA
Ministerul Finanţelor Publice
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Seria .......

Nr. ......................

____________________________________________________________________________
|
|
| Denumire/Nume şi prenume: ................................................
|
| Domiciliul fiscal ........................................................
|
| Reprezentat prin împuternicit: Denumire ................................... |
|
Domiciliul fiscal .........................
|
|
Codul de identificare fiscală al
|
|
împuternicitului pentru activitatea proprie
|
|
...........................................
|
|______________________________________________________________________________|
Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F):
Data eliberării:

Cod 14.13.20.99/2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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