ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010
pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în
scopuri de tax pe valoarea ad ugat
EMITENT:
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
AGEN IA NA IONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 15 ianuarie 2010
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i
complet rile ulterioare, al art. 153, art. 153^1 i art. 156^1 alin. (6) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i al art.
228 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal emite urm torul ordin:
ART. 1
Se aprob modelul i con inutul formularelor:
a) "Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru contribuabilii
nereziden i stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct (090)", cod MFP
14.13.01.10.11/n, prev zut în anexa nr. 1;
b) "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni pentru alte
persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare sau pentru servicii (091)", cod MFP
14.13.01.10.11/a, prev zut în anexa nr. 2;
c) "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni pentru
persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în afara României, dar sunt
stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP 14.13.01.10.11/s.f., prev zut în
anexa nr. 3;
d) "Declara ie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achizi ii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", cod MFP 14.13.01.10.11/t, prev zut
în anexa nr. 4.
ART. 2
Instruc iunile de completare a formularelor men ionate la art. 1 sunt prev zute în anexa
nr. 5.
ART. 3
Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i de p strare a formularelor
men ionate la art. 1 sunt prev zute în anexa nr. 6.
ART. 4
Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint trimiteri la titlul VI
"Taxa pe valoarea ad ugat " al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, iar referirile la Codul de procedur fiscal reprezint trimiteri la
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.

ART. 6
Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozi ii contrare se abrog .
ART. 8
Direc ia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general de
tehnologia informa iei i Direc ia general de administrare a marilor contribuabili,
precum i direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti
vor lua m suri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Pre edintele Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal ,
Sorin Blejnar
Bucure ti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 7.
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodus

în facsimil.

______________________________________________________________________________
|
090
|
|
AF
|
| Num r de
|
|
|
| înregistrare | DECLARA IE DE ÎNREGISTRARE FISCAL /DECLARA IE | Agen ia
|
| ca operator | DE MEN IUNI PENTRU CONTRIBUABILII NEREZIDEN I | Na ional de |
| de date cu
| STABILI I ÎN SPA IUL COMUNITAR, CARE SE
| Administrare |
| caracter
| ÎNREGISTREAZ DIRECT
| Fiscal
|
| personal 759 |
|
|
|______________|________________________________________________|______________|
______________________________________________________________________________
| A | FELUL DECLARA IEI
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
|
_
_
|
|
| 1. Declara ie de înregistrare |_|
2. Declara ie de men iuni |_|
|
|___|__________________________________________________________________________|
| B | DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
| 1. Cod de identificare fiscal ........................................ |
|
| 2. Denumire/Nume i prenume ........................................... |
|
| 3. Forma juridic ..................................................... |
|
| 4. Data înfiin rii ........................................ (aa/ll/zz) |
|
| 5. Date privind sediul social/domiciliul
|
|
|
ara de reziden
.................................................. |
|
|
Adresa complet în ara de reziden
............................... |
|
|
.................................................................... |
|
|
.................................................................... |
|
|
Cod po tal ....................... Fax ............................. |
|
|
Telefon .......................... E-mail .......................... |
|
| 6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate eviden ele i
|
|
|
documentele
|
|
|
Jude ................... Sector .......... Localitate ............. |
|
|
Strad ...................................... Nr. ...... Bloc ...... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Cod po tal .................... |
|
|
Fax .............................. Telefon ......................... |
|
|
E-mail ............................................................. |
|
| 7. Adresa din România pentru coresponden
(op ional)
|
|
|
Jude ................... Sector .......... Localitate ............. |
|
|
Strad ...................................... Nr. ...... Bloc ...... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Cod po tal .................... |
|
|
Fax .............................. Telefon ......................... |
|
|
E-mail ............................................................. |
|___|__________________________________________________________________________|
| C | ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
|

|___|__________________________________________________________________________|
|
|
_
|
|
| 1. Reprezentare prin împuternicit |_|
|
|
|
Nr. act împuternicire ...................... Data .................. |
|
| 2. Date de identificare ale împuternicitului
|
|
|
Nume, prenume/Denumire ............................................. |
|
|
Adresa: Jude ............ Sector .......... Localitate ............ |
|
|
Strad .............................. Nr. ...... Bloc ...... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Cod po tal ............ |
|
|
Fax .......................... Telefon ..................... |
|
|
E-mail ..................................................... |
|
|
Cod de identificare fiscal ........................................ |
|
| 3.
|
|
|
____________________________________________________________________
|
|
| |
Institu ia bancar
|
Codul IBAN al contului
| |
|
| |_______________________________|____________________________________| |
|
| |
|
| |
|
| |_______________________________|____________________________________| |
|
| |
|
| |
|
| |_______________________________|____________________________________| |
|
|
_
|
|
| 4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.
DA |_|
|
|
|
_
|
|
|
NU |_|
|
|
|
ara ...................... Cod de identificare fiscal ............ |
|___|__________________________________________________________________________|
| D | DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
| I. Taxa pe valoarea ad ugat
|
|
|
1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4)
_
|
|
|
din Codul fiscal
|_| |
|
|
2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5)
_
|
|
|
din Codul fiscal
|_| |
|
|
3. Cifra de afaceri estimat ....................................... |
|
|
4. Cifra de afaceri ob inut în anul precedent ..................... |
|
|
5. Perioada fiscal
|
|
|
_
|
|
|
5.1 Plata lunar
|_|
|
|
|
_
|
|
|
5.2 Plata trimestrial |_|
|
|
|
_
|
|
|
5.3 Plata semestrial
|_| Nr. aprobare organ fiscal competent .... |
|
|
_
|
|
|
5.4 Plata anual
|_| Nr. aprobare organ fiscal competent .... |
|
|
6. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
|
|
|
_
|
|
|
6.1 Ca urmare a încet rii
|_| începând cu data de .../.../.... |
|
|
activit ii
|
|
|
_
|
|
|
6.2 Ca urmare a încet rii
|_| începând cu data de .../.../.... |
|
|
desf ur rii de opera iuni
|
|
|
care dau drept de deducere
|
|
|
a taxei
|
|
|
_
|
|
|
6.3 Ca urmare a expir rii
|_| începând cu data de .../.../.... |
|
|
perioadei de 2 ani,
|
|
|
în cazul vânz rilor la
|
|
|
distan
|
|
|
|
|
| II. Contribu ii sociale
|
|
|
1. Înregistrare ca pl titor de contribu ii sociale în România
|
|
|
_
|
|
|
1.1 Contribu ia pentru asigur ri sociale de s
tate
|_| |
|
|
_
|
|
|
1.2 Contribu ia pentru asigur ri de omaj
|_| |
|
|
_
|
|
|
1.3 Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc
i boli |_| |
|
|
profesionale
_
|
|
|
1.4 Contribu ia de asigur ri sociale
|_| |
|
|
_
|
|
|
2. Scoatere din eviden
|_| de la data .../.../......
|

|___|__________________________________________________________________________|
|
Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe
|
| propria r spundere c :
|
| _
|
| |_| urmeaz s realizez în România opera iuni taxabile pentru care sunt
|
| persoana obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal,|
| i/sau
|
| _
|
| |_| urmeaz s desf or opera iuni scutite cu drept de deducere, cu excep ia |
| serviciilor de transport i a serviciilor auxiliare acestora, scutite în
|
| temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - f), h) - m), art. 144 alin. (1) lit. c)|
| i art. 144^1 din Codul fiscal pentru care înregistrarea este op ional .
|
| Anexez urm toarele contracte/comenzi: ..................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele
|
| înscrise în acest formular sunt corecte i complete.
|
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declara ia ..................................... |
| Semn tura ............................
tampila
|
| Data ........./........../............
|
|______________________________________________________________________________|
|
Se completeaz de organul fiscal
|
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ..................................................... |
| Nr. de înregistrare ................... Data înregistr rii ..../..../...... |
| Numele i prenumele persoanei care a verificat ............................ |
| Num r legitima ie ......................................................... |
|______________________________________________________________________________|
Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n

A4/t2

ANEXA 2*)
*) Anexa nr. 2 este reprodus

în facsimil.

______________________________________________________________________________
|
091
|
|
AF
|
| Num r de
|
|
|
| înregistrare | DECLARA IE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/ | Agen ia
|
| ca operator | DECLARA IE DE MEN IUNI PENTRU ALTE PERSOANE
| Na ional de |
| de date cu
| CARE EFECTUEAZ ACHIZI II INTRACOMUNITARE SAU | Administrare |
| caracter
| PENTRU SERVICII
| Fiscal
|
| personal 759 |
|
|
|______________|________________________________________________|______________|
______________________________________________________________________________
| A | FELUL DECLARA IEI
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
|
_
_
|
|
| 1. Declara ie de înregistrare |_|
2. Declara ie de men iuni |_|
|
|
|__________________________________________________________________________|
|
|
_
|
|
| a) Persoan impozabil care nu este înregistrat
i nu are
|_| |
|
|
obliga ia s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal
|
|
|
_
|
|
| b) Persoan juridic neimpozabil
|_| |
|___|__________________________________________________________________________|
| B | DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
| 1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA .............................. |
|
| 2. Denumire/Nume i prenume ........................................... |
|
| 3. Cod de identificare fiscal ........................................ |
|
| 4. Date privind domiciliul fiscal
|
|
|
Strad ...................................... Nr. ...... Bloc ...... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Localitate .................... |
|
|
Sector ........... Jude ............... Cod po tal ................ |

|
|
Fax .............................. Telefon ......................... |
|
|
E-mail ............................................................. |
|___|__________________________________________________________________________|
| C | ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
|
_
|
|
| 1. Reprezentare prin împuternicit
|_| |
|
|
Nr. act împuternicire ..................... Data ................... |
|
| 2. Date de identificare ale împuternicitului
|
|
|
Cod de identificare fiscal ........................................ |
|
|
Nume, prenume/Denumire ............................................. |
|
|
Adresa: Strad .............................. Nr. ...... Bloc ...... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Localitate ............ |
|
|
Sector ........... Jude ............... Cod po tal ........ |
|
|
Fax .......................... Telefon ..................... |
|
|
E-mail ..................................................... |
|___|__________________________________________________________________________|
| D | DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
|
|___|__________________________________________________________________________|
|
| I. Înregistrare în scopuri de TVA
|
|
|
_
|
|
|
1. Înregistrare prin dep irea plafonului de achizi ii
|_| |
|
|
intracomunitare
|
|
|
_
|
|
|
2. Înregistrare pentru prest ri de servicii care au locul în
|_| |
|
|
alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este
|
|
|
persoana obligat la plata taxei conform echivalentului din
|
|
|
legisla ia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul
|
|
|
fiscal,
|
|
|
_
|
|
|
3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, |_| |
|
|
persoan impozabil stabilit în alt stat membru, pentru care
|
|
|
beneficiarul este persoan obligat la plata taxei în România
|
|
|
conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal
|
|
|
_
|
|
|
4. Înregistrare prin op iune pentru achizi ii intracomunitare,
|_| |
|
|
conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal
|
|
|__________________________________________________________________________|
|
| II. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
|
|
|
_
|
|
|
1. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au |_| |
|
|
fost înregistrate ca urmare a dep irii plafonului de
|
|
|
achizi ii
|
|
|
a) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
|
|
|
anterior solicit rii anul rii ...............................
|
|
|
b) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
|
|
|
în care se solicit anularea ................................
|
|
|
_
|
|
|
c) nu a fost exercitat op iunea prev zut la art. 153^1
|_| |
|
|
alin. (7) din Codul fiscal
|
|
|
_
|
|
|
2. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au |_| |
|
|
fost înregistrate prin op iune, conform art. 126 alin. (6)
|
|
|
din Codul fiscal
|
|
|
a) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
|
|
|
anterior solicit rii anul rii ...............................
|
|
|
b) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
|
|
|
în care se solicit anularea ................................
|
|
|
_
|
|
|
c) nu a fost exercitat op iunea prev zut la art. 153^1
|_| |
|
|
alin. (7) din Codul fiscal
|
|
|
_
|
|
|
3. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile
|_| |
|
|
înregistrate în scopuri de TVA pentru prest ri de servicii
|
|
|
intracomunitare sau achizi ii de servicii intracomunitare,
|
|
|
pentru care persoana impozabil s-a înregistrat în
|
|
|
conformitate cu prevederile art. 153^1 alin. (1) lit. b)
|
|
|
i c)
|
|
|
_
|
|
|
4. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au |_| |
|
|
fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din
|

|
|
Codul fiscal
|
|___|__________________________________________________________________________|
| Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele
|
| înscrise în acest formular sunt corecte i complete.
|
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declara ia ..................................... |
|
|
| Semn tura ............................
tampila
|
|
|
| Data ........../.........../..........
|
|______________________________________________________________________________|
|
Se completeaz de organul fiscal
|
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ..................................................... |
|
|
| Nr. de înregistrare ................... Data înregistr rii ..../..../...... |
|
|
| Numele i prenumele persoanei care a verificat ............................ |
|
|
| Num r legitima ie ......................................................... |
|______________________________________________________________________________|
Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/a

A4/t2

ANEXA 3*)
Anexa nr. 3 este reprodus

în facsimil.

______________________________________________________________________________
|
093
|
|
AF
|
| Num r de
| DECLARA IE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/ |
|
| înregistrare | DECLARA IE DE MEN IUNI PENTRU PERSOANELE
| Agen ia
|
| ca operator | IMPOZABILE CARE AU SEDIUL ACTIVIT II ECONOMICE| Na ional de |
| de date cu
| ÎN AFARA ROMÂNIEI, DAR SUNT STABILITE ÎN
| Administrare |
| caracter
| ROMÂNIA PRIN SEDII FIXE
| Fiscal
|
| personal 759 |
|
|
|______________|________________________________________________|______________|
______________________________________________________________________________
| I.A | DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
|
|_____|________________________________________________________________________|
|
| 1. Cod de identificare fiscal ...................................... |
|
| 2. Denumire/Nume i prenume ......................................... |
|
| 3. Forma juridic ................................................... |
|
| 4. Data înfiin rii ...................................... (aa/ll/zz) |
|
| 5. Date privind sediul social/domiciliul
|
|
|
ara de reziden
................................................ |
|
|
Adresa complet în ara de reziden
............................. |
|
|
.................................................................. |
|
|
.................................................................. |
|
|
Cod po tal ....................... Fax ........................... |
|
|
Telefon .......................... E-mail ........................ |
|
| 6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix
|
|
|
desemnat pentru taxa pe valoarea ad ugat
|
|
|
Cod de identificare fiscal /Cod de înregistrare în scopuri de TVA
|
|
|
.................................................................. |
|
|
Jude ................. Sector .......... Localitate ............. |
|
|
Strad .................................... Nr. ...... Bloc ...... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Cod po tal .................. |
|
|
Fax .............................. Telefon ....................... |
|
|
E-mail ........................................................... |
|_____|________________________________________________________________________|
| B
| ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
|
|_____|________________________________________________________________________|
|
|
_
|
|
| 1. Reprezentare prin împuternicit |_|
|
|
|
Nr. act împuternicire ...................... Data ................ |
|
| 2. Date de identificare ale împuternicitului
|
|
|
Nume, prenume/Denumire ........................................... |
|
|
Adresa: Jude ............ Sector .......... Localitate .......... |
|
|
Strad .............................. Nr. ..... Bloc ..... |
|
|
Scar ...... Etaj ...... Ap. ....... Cod po tal .......... |

|
|
Fax .......................... Telefon ................... |
|
|
E-mail ................................................... |
|
|
Cod de identificare fiscal ...................................... |
|
| 3.
|
|
|
__________________________________________________________________
|
|
| |
Institu ia bancar
|
Codul IBAN al contului
| |
|
| |_______________________________|__________________________________| |
|
| |
|
| |
|
| |_______________________________|__________________________________| |
|
| |
|
| |
|
| |_______________________________|__________________________________| |
|
|
_
|
|
| 4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.
DA |_|
|
|
|
_
|
|
|
NU |_|
|
|
|
ara .................... Cod de identificare fiscal ............ |
|_____|________________________________________________________________________|
| II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul
|
| activit ii economice în afara României, dar este stabilit în România
|
| printr-un sediu fix, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, |
| astfel:
|
| a) înaintea primirii serviciilor, în situa ia în care urmeaz s primeasc
|
| pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligat la plata
|
| taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dac serviciile|
| sunt prestate de o persoan impozabil care este stabilit în sensul
_ |
| art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru ................ |_||
| b) înainte de prestarea serviciilor, în situa ia în care urmeaz s presteze |
| serviciile prev zute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix |
| din România pentru un beneficiar persoan impozabil stabilit în sensul
|
| art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obliga ia |
| de a pl ti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legisla ia
_ |
| statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal ........ |_||
| c) înainte de realizarea unor activit i economice de la respectivul sediu
|
| fix în condi iile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) i c) din
_ |
| Codul fiscal care implic : .............................................. |_||
|
1. livr ri de bunuri taxabile i/sau scutite cu drept de deducere,
|
| inclusiv livr ri intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) _ |
| din Codul fiscal ........................................................ |_||
|
2. prest ri de servicii taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea
|
| ad ugat cu drept de deducere, altele decât cele prev zute la lit. a) i
_ |
| b) de la alin. (2) al art. 153 din Codul fiscal ......................... |_||
|
3. opera iuni scutite de tax
i opteaz pentru taxarea acestora,
_ |
| conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal ............................. |_||
|
_ |
|
4. achizi ii intracomunitare de bunuri taxabile ...................... |_||
|
|
| III. 1. Cifra de afaceri estimat ......................................... |
|
2. Cifra de afaceri ob inut în anul precedent ....................... |
|
|
| IV. Perioada fiscal
|
|
_
|
|
1. Plata lunar
|_|
|
|
_
|
|
2. Plata trimestrial |_|
|
|
_
|
|
3. Plata semestrial
|_|
Nr. aprobare organ fiscal competent ...... |
|
_
|
|
4. Plata anual
|_|
Nr. aprobare organ fiscal competent ...... |
|
|
| V. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
|
|
_
|
|
1. Ca urmare a încet rii
|_| începând cu data de .../.../.... |
|
activit ii
|
|
_
|
|
2. Ca urmare a încet rii
|_| începând cu data de .../.../.... |
|
desf ur rii de opera iuni care
|
|
dau drept de deducere a taxei
|
|
_
|
|
3. Ca urmare a expir rii
|_| începând cu data de .../.../.... |
|
perioadei de 2 ani, în cazul
|
|
vânz rilor la distan
|

|______________________________________________________________________________|
| Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele
|
| înscrise în acest formular sunt corecte i complete
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Numele persoanei care face declara ia |
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Func ia
|
|
|
|___________|___________________________|
tampila
|
| Semn tura |
|
|
|___________|___________________________|______________________________________|
______________________________________________________________________________
|
Se completeaz de personalul organului fiscal
|
|______________________________________________________________________________|
| Organ fiscal
|
|
|____________________|_________________________________________________________|
| Num r înregistrare |
| Data înregistrare | | |/| | |/| | | | |
|____________________|_________|___________________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| Numele persoanei care a verificat |
|
|___________________________________|__________________________________________|
Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.
ANEXA 4*)
Anexa nr. 4 este reprodus

în facsimil.

______________________________________________________________________________
|
|
|
094
|
|
AF
|
Declara ie
| Num r de
|
| Agen ia
| privind cifra de afaceri în cazul persoanelor
| înregistrare|
| Na ional de| impozabile pentru care perioada fiscal este
| ca operator |
| Administrare| trimestrul calendaristic i care nu au efectuat | de date cu |
| Fiscal
| achizi ii intracomunitare de bunuri în anul
| caracter
|
|
| precedent
| personal 759|
|_____________|__________________________________________________|_____________|
______________________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
|
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME |
|
|________________________|_____________________________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCAL |
| RO | | | | | | | | | | |
|_____________________________|_____________|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| DOMICILIUL FISCAL
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDE
|
| SECTOR |
| LOCALITATE |
|
|________|_______________|________|_______________|____________|_______________|
| STRADA |
| NR. | | BLOC | | SC. |
|
|________|________________________________________|_____|__|______|__|_____|___|
| ET. | | AP. | | COD PO TAL |
| TELEFON |
|
|_____|__|_____|__|____________|__________________|_________|__________________|
| FAX
|
| E-MAIL |
|
|________|________________________________________|_________|__________________|
______________________________________________________________________________
| II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
|
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME
|
|
|_____________________________|________________________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCAL |
| | | | | | | | | | | | |
|_____________________________|____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
______________________________________________________________________________
| III. Cifra de afaceri din anul precedent,
| | | | | | | | | lei |
| ob inut sau, dup caz, recalculat
| | | | | | | | |
|
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
______________________________________________________________________________
| IV. Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe
|
| propria r spundere c nu am efectuat achizi ii intracomunitare de bunuri în |
| anul precedent.
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele
|

| înscrise în acest formular sunt corecte i complete
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Numele persoanei care face declara ia |
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Func ia
|
|
|
|___________|___________________________|
tampila
|
| Semn tura |
|
|
|___________|___________________________|______________________________________|
______________________________________________________________________________
|
Se completeaz de personalul organului fiscal
|
|______________________________________________________________________________|
| Organ fiscal
|
|
|____________________|_________________________________________________________|
| Num r înregistrare |
| Data înregistrare | | |/| | |/| | | | |
|____________________|_________|___________________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| Numele persoanei care a verificat |
|
|___________________________________|__________________________________________|

Cod MFP: 14.13.01.10.11/t
ANEXA 5
INSTRUC IUNI
de completare a formularului "Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni
pentru contribuabilii nereziden i stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct
(090)"
Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru contribuabilii
nereziden i stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct, denumit în
continuare declara ie, se completeaz i se depune, la termenele prev zute în legile
speciale, de c tre contribuabilii care nu sunt stabili i în România, dar sunt stabili i în
spa iul comunitar i au obliga ii fiscale, potrivit legilor speciale.
Declara ia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nereziden i din
cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, astfel:
- direct sau prin împuternicit, la registratur ;
- la po , prin scrisoare recomandat .
Declara ia se completeaz de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit înscriind cu
majuscule, cite i corect, toate datele prev zute de formular.
NOT :
Declara ia nu se completeaz de c tre contribuabilii nereziden i care au desemnat un
reprezentant fiscal pentru ansamblul opera iunilor impozabile din România, i nici de
tre persoanele impozabile care au un sediu fix în România.
A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz cu "X" pct. 1 sau 2, dup caz. Declara ia de înregistrare se completeaz
la înregistrarea ini ial , iar declara ia de men iuni se completeaz ori de câte ori se
modific datele declarate anterior.
Aten ie! În cazul declara iei de men iuni se completeaz toate rubricile formularului cu
datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de identificare fiscal - nu se completeaz la înregistrarea ini ial . Se
completeaz la declara ia de men iuni.
În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de
înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistr rii.
2. Denumire/Nume i prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i
prenumele contribuabilului.
3. Forma juridic - se înscrie forma juridic a contribuabilului.
4. Data înfiin rii - se înscrie data la care s-a înfiin at contribuabilul în ara de
reziden .
5. Date privind sediul social/domiciliul - se completeaz cu datele privind adresa
sediului social/domiciliului din ara de reziden a contribuabilului.
6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate eviden ele i documentele se completeaz cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate eviden ele
i documentele ce trebuie p strate conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea
ad ugat " din Codul fiscal.
7. Adresa din România pentru coresponden - se completeaz op ional cu datele
privind adresa din România la care contribuabilul dore te s primeasc coresponden a cu
organul fiscal.
C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit - se marcheaz cu "X" în cazul în care în rela iile cu
organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit i se înscriu num rul i
data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în form autentic i în
condi iile prev zute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale împuternicitului - se completeaz cu datele de identificare
ale împuternicitului.
3. Institu ia bancar /Codul IBAN al contului - se înscrie denumirea institu iei bancare
din România la care contribuabilul i-a deschis contul, precum i codul IBAN al contului.
4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marcheaz "X" în
su a "DA", se înscriu atât denumirea rii, cât i codul de identificare fiscal atribuit în
ara unde este înregistrat fiscal persoana impozabil .
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Taxa pe valoarea ad ugat
1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal - se
marcheaz cu "X" în cazul în care contribuabilul, conform legisla iei în materie de TVA,
este o persoan impozabil care nu este stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2)
i nici înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal i
care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obliga ia s se înregistreze în scopuri
de TVA la organul fiscal competent, pentru opera iuni realizate pe teritoriul României
care dau drept de deducere a taxei, precum i pentru vânz rile la distan realizate dintr-

un stat membru în România, pentru care locul livr rii este în România conform art. 132
alin. (2) i (3) din Codul fiscal, cu excep ia situa iei în care persoana obligat la plat este
beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.
2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal - se
marcheaz cu "X" în cazul în care contribuabilul este o persoan impozabil nestabilit în
România i neînregistrat în scopuri de TVA în România, care are obliga ia, conform art.
153 alin. (5) din Codul fiscal, s se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal
competent, înainte de efectuarea unei achizi ii intracomunitare de bunuri pentru care este
obligat la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei
livr ri intracomunitare de bunuri scutite de tax .
Dac se solicit înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul
fiscal, persoana impozabil
nestabilit
în România trebuie s
prezinte
contractele/comenzile în baza c rora urmeaz s efectueze livr ri i/sau achizi ii
intracomunitare care au locul în România.
3. Cifra de afaceri estimat - se completeaz la înregistrarea ini ial a contribuabilului,
înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o realizeze în
perioada r mas pân la sfâr itul anului calendaristic, din opera iuni taxabile i/sau
scutite cu drept de deducere.
4. Cifra de afaceri ob inut în anul precedent - se completeaz numai dac în urma
stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modific perioada fiscal .
5. Perioada fiscal - se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicit rii
înregistr rii sau ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
În cazul în care contribuabilul folose te ca perioad fiscal semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea
acestei perioade fiscale.
6. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA:
6.1. Ca urmare a încet rii activit ii - se completeaz în situa ia în care se solicit
scoaterea din eviden a contribuabilului în cazul în care nu mai realizeaz livr ri de
bunuri, prest ri de servicii, achizi ii sau livr ri intracomunitare de bunuri în România
pentru care plata taxei se face în România.
6.2. Ca urmare a încet rii desf ur rii de opera iuni care dau drept de deducere a taxei
- se completeaz în situa ia în care se solicit scoaterea din eviden a contribuabilului în
cazul în care nu mai desf oar opera iuni care dau drept de deducere a taxei.
6.3. Ca urmare a expir rii perioadei de 2 ani, în cazul vânz rilor la distan - se
completeaz în cazul în care nu se dep
te plafonul pentru vânz rile la distan în al
doilea an calendaristic consecutiv.
II. Contribu ii sociale
Se completeaz numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obliga ia s declare
aceste contribu ii.
Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabil nestabilit în România
trebuie s prezinte organului fiscal competent contractele sau comenzile din care rezult
:
- va realiza în România opera iuni taxabile pentru care este persoan obligat la plata
taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal; i/sau

- urmeaz s desf oare opera iuni scutite cu drept de deducere, cu excep ia serviciilor
de transport i a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) f), h) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) i art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea
este op ional .
Documentele se prezint în copie i în original, iar cele întocmite într-o limb str in
vor fi înso ite de traduceri în limba român certificate de traduc tori autoriza i, potrivit
prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedur fiscal . Organul fiscal competent
streaz la dosarul înregistr rii traducerile în limba român , precum i copii certificate
ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original s fie restituite persoanei
impozabile.
INSTRUC IUNI
de completare a formularului "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de
men iuni pentru alte persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare sau pentru servicii
(091)"
Declara ia de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ia de men iuni pentru alte
persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare sau pentru servicii (091), denumit în
continuare declara ie, se depune de c tre:
- persoana impozabil care are sediul activit ii economice în România i persoana
juridic neimpozabil stabilit în România, neînregistrate i care nu au obliga ia s se
înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal i care nu sunt deja înregistrate conform
art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectueaz o achizi ie
intracomunitar taxabil în România, înainte de efectuarea achizi iei intracomunitare,
dac valoarea achizi iei intracomunitare respective dep
te plafonul pentru achizi ii
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizi ia intracomunitar ;
- persoana impozabil care are sediul activit ii economice în România, neînregistrat
i care nu are obliga ia s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, care nu este
deja înregistrat conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2) din Codul
fiscal, dac presteaz servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul
serviciului este persoana obligat la plata taxei conform echivalentului din legisla ia altui
stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;
- persoana impozabil care î i are stabilit sediul activit ii economice în România, care
nu este înregistrat i nu are obliga ia s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal
i care nu este deja înregistrat conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori art. 153^1
alin. (2) din Codul fiscal, dac prime te de la un prestator, persoan impozabil stabilit
în alt stat membru, servicii pentru care este obligat la plata taxei în România conform
art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;
- persoana impozabil care are sediul activit ii economice în România, dac nu este
înregistrat i nu este obligat s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, i
persoana juridic neimpozabil stabilit în România pot solicita s se înregistreze,
conform art. 153^1 din Codul fiscal, în cazul în care realizeaz achizi ii intracomunitare,
conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.
A. FELUL DECLARA IEI

Se marcheaz cu "X" pct. 1 sau 2, dup caz. Declara ia de înregistrare se completeaz
la solicitarea înregistr rii în scopuri de TVA, iar declara ia de men iuni se completeaz
ori de câte ori se modific datele declarate anterior.
În cazul declara iei de înregistrare se marcheaz , dup caz, lit. a) sau b).
Aten ie! În cazul declara iei de men iuni se completeaz toate rubricile formularului cu
datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completeaz la înregistrarea ini ial .
Aten ie! Acest cod este valabil i se utilizeaz numai în scopuri de TVA pentru
achizi ii intracomunitare sau pentru serviciile prev zute la art. 133 alin. (2) din Codul
fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate c tre
persoane impozabile stabilite în alt stat membru.
2. Denumire/Nume i prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i
prenumele persoanei care efectueaz achizi ii intracomunitare (contribuabilul).
3. Cod de identificare fiscal - se înscrie codul de identificare fiscal a
contribuabilului.
4. Date privind domiciliul fiscal - se completeaz cu datele privind adresa domiciliului
fiscal al contribuabilului.
C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit - se marcheaz cu "X" în cazul în care declara ia este
completat de c tre împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedur fiscal i se
înscriu num rul i data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în
form autentic i în condi iile prev zute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale împuternicitului - se completeaz cu datele privind codul de
identificare fiscal , numele i prenumele sau denumirea împuternicitului, precum i
adresa acestuia.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Înregistrare în scopuri de TVA
1. Înregistrare prin dep irea plafonului de achizi ii intracomunitare - se marcheaz cu
"X" de c tre persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în România i de
persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate i nu au
obliga ia s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal i care nu sunt deja
înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art.
153^1 alin. (2) din Codul fiscal, care efectueaz o achizi ie intracomunitar taxabil în
România, înainte de efectuarea achizi iei intracomunitare, dac valoarea achizi iei
intracomunitare respective dep
te plafonul pentru achizi ii intracomunitare în anul
calendaristic în care are loc achizi ia intracomunitar

2. Înregistrare pentru prest ri de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care
beneficiarul serviciului este persoana obligat la plata taxei conform echivalentului din
legisla ia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de
tre persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în România, care nu sunt
înregistrate i nu au obliga ia s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal i care
nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori
conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, dac acestea presteaz servicii care au locul
în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoan obligat la plata
taxei conform echivalentului din legisla ia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte
de prestarea serviciilor.
3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoan impozabil
stabilit în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoan obligat la plata taxei
în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre
persoanele impozabile care au stabilit sediul activit ii economice în România, care nu
sunt înregistrate i nu au obliga ia s se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal i
care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori
conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, dac primesc de la un prestator, persoan
impozabil stabilit în alt stat membru, servicii pentru care este obligat la plata taxei în
România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.
4. Înregistrare prin op iune pentru achizi ii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6)
din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele impozabile care au sediul
activit ii în România, dac nu sunt înregistrate i nu au obliga ia s se înregistreze
conform art. 153 din Codul fiscal, i de persoanele juridice neimpozabile, dac realizeaz
achizi ii intracomunitare de bunuri conform art. 126 alin. (4) din Codul fiscal i opteaz
pentru taxarea acestor opera iuni, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.
II. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
1. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca
urmare a dep irii plafonului de achizi ii - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele
înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a dep irii plafonului de achizi ii, care solicit
anularea înregistr rii oricând, dup expirarea anului calendaristic urm tor celui în care au
fost înregistrate, dac valoarea achizi iilor intracomunitare nu a dep it plafonul de
achizi ii în anul în care fac aceast solicitare sau în anul calendaristic anterior i dac nu
i-au exercitat op iunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.
2. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin
op iune, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre
persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin op iune, care solicit anularea înregistr rii
oricând, dup expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaz anului în care au optat pentru
înregistrare, dac valoarea achizi iilor intracomunitare nu a dep it plafonul de achizi ii în
anul în care depun aceast solicitare sau în anul calendaristic anterior i dac nu i-au
exercitat op iunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.
1a) i 2a). Valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicit rii
anul rii - se înscrie suma total a achizi iilor intracomunitare ale persoanei impozabile
care solicit anularea înregistr rii, realizat în anul calendaristic anterior solicit rii
anul rii.

1b) i 2b). Valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicit
anularea - se înscrie suma total a achizi iilor intracomunitare ale persoanei impozabile
care solicit anularea înregistr rii, realizat în anul în care face aceast solicitare.
Toate sumele vor fi înscrise în lei.
1c) i 2c). Nu a fost exercitat op iunea prev zut la art. 153^1 alin. (7) din Codul
fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele impozabile care solicit anularea
înregistr rii, în cazul în care nu i-au exercitat op iunea conform art. 153^1 alin. (7) din
Codul fiscal.
3. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
pentru prest ri de servicii intracomunitare sau achizi ii de servicii intracomunitare, pentru
care persoana impozabil s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 153^1 alin. (1)
lit. b) i c) - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele impozabile care nu mai efectueaz
astfel de opera iuni.
4. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare sau
pentru servicii conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
INSTRUC IUNI
de completare a formularului "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de
men iuni pentru persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în afara
României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)"
Formularul "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni
pentru persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în afara României, dar
sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)" se completeaz de persoanele impozabile
stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b)
din Codul fiscal, care sunt obligate s solicite înregistrarea în scopuri de tax pe valoarea
ad ugat în condi iile prev zute la art. 153 alin. (2) din Codul fiscal.
Formularul se depune la organul fiscal competent i se completeaz în dou exemplare,
înscriindu-se cu majuscule, cite i corect, toate datele prev zute:
- un exemplar, semnat i tampilat conform legii, se depune la unitatea fiscal , direct la
registratur sau la po , prin scrisoare recomandat ;
- un exemplar se p streaz de c tre persoana impozabil .
Completarea formularului
Sec iunea I
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
1. Cod de identificare fiscal - se înscrie codul de identificare fiscal atribuit în ara
unde este înregistrat fiscal persoana impozabil .
2. Denumire/Nume i prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i
prenumele contribuabilului.

3. Forma juridic - se înscrie forma juridic a contribuabilului.
4. Data înfiin rii - se înscrie data la care s-a înfiin at contribuabilul în ara de
reziden .
5. Date privind sediul social/domiciliul - se completeaz cu datele privind adresa
sediului social/domiciliului din ara de reziden a contribuabilului.
6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe
valoarea ad ugat - se completeaz cu datele privind adresa din România a sediului fix.
În situa ia în care persoana impozabil este stabilit în România prin mai multe sedii fixe
personalitate juridic , se completeaz cu datele privind adresa din România a
sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabil s fie responsabil pentru toate
obliga iile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei
persoane impozabile.
Cod de identificare fiscal /Cod de înregistrare în scopuri de TVA - în cazul declara iei
de înregistrare se completeaz codul de identificare fiscal al sediului fix, în situa ia în
care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se
completeaz numai în cazul depunerii declara iei de men iuni.
B. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit - se marcheaz cu "X" în cazul în care în rela iile cu
organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit i se înscriu num rul i
data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în form autentic i în
condi iile prev zute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale împuternicitului - se completeaz cu datele de identificare
ale împuternicitului.
3. Institu ia bancar /Codul IBAN al contului - se înscriu denumirea institu iei bancare
din România la care contribuabilul i-a deschis contul, precum i codul IBAN al contului.
4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marcheaz "X" în
su a "DA", se înscriu atât denumirea rii, cât i codul de identificare fiscal atribuit în
ara unde este înregistrat fiscal persoana impozabil .
Sec iunea II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul
activit ii economice în afara României, dar este stabilit în România printr-un sediu fix,
conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
Se completeaz de persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în afara
României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art.
125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:
a) în situa ia în care urmeaz s primeasc pentru sediul fix din România servicii
pentru care sunt obligate la plata taxei în România, conform art. 150 alin. (2) din Codul
fiscal, dac serviciile sunt prestate de o persoan impozabil care este stabilit , în sensul
art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;
b) în situa ia în care urmeaz s presteze serviciile prev zute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoan impozabil
stabilit , în sensul art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, care are

obliga ia de a pl ti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legisla ia statului
membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;
c) înainte de realizarea unor activit i economice de la respectivul sediu fix, în
condi iile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) i c) din Codul fiscal, care implic :
1. livr ri de bunuri taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livr ri
intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;
2. prest ri de servicii taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea ad ugat cu drept de
deducere, altele decât cele prev zute la art. 153 alin. (2) lit. a) i b) din Codul fiscal;
3. opera iuni scutite de tax i opteaz pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin.
(3) din Codul fiscal;
4. achizi ii intracomunitare de bunuri taxabile.
Sec iunea III. Cifra de afaceri
1. Cifra de afaceri estimat - se completeaz la înregistrarea ini ial a contribuabilului,
înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o realizeze în
perioada r mas pân la sfâr itul anului calendaristic, din opera iuni taxabile i/sau
scutite cu drept de deducere.
2. Cifra de afaceri ob inut în anul precedent - se completeaz numai dac în urma
stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modific perioada fiscal .
Sec iunea IV. Perioada fiscal - se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
În cazul în care contribuabilul folose te ca perioad fiscal semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea
acestei perioade fiscale.
Sec iunea V. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
1. Ca urmare a încet rii activit ii - se completeaz în cazul în care se solicit scoaterea
din eviden a contribuabilului în cazul în care nu mai realizeaz livr ri de bunuri,
prest ri de servicii, achizi ii sau livr ri intracomunitare de bunuri în România pentru care
plata taxei se face în România.
2. Ca urmare a încet rii desf ur rii de opera iuni care dau drept de deducere a taxei se completeaz în situa ia în care se solicit scoaterea din eviden a contribuabilului în
cazul în care nu mai desf oar opera iuni care dau drept de deducere a taxei.
3. Ca urmare a expir rii perioadei de 2 ani, în cazul vânz rilor la distan - se
completeaz în cazul în care nu se dep
te plafonul pentru vânz rile la distan în al
doilea an calendaristic consecutiv.
INSTRUC IUNI
de completare a formularului "Declara ie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor
impozabile pentru care perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat
achizi ii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)"

Formularul "Declara ie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru
care perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achizi ii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se completeaz de persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, care au utilizat trimestrul
ca perioad fiscal în anul precedent, care nu au efectuat achizi ii intracomunitare de
bunuri i care nu au dep it plafonul de 100.000 euro, al c rui echivalent în lei se
calculeaz conform normelor.
Formularul "Declara ie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru
care perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achizi ii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se depune la organul fiscal competent,
pân la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.
Formularul se completeaz în dou exemplare, înscriindu-se cu majuscule, cite i
corect, toate datele prev zute:
- un exemplar, semnat i tampilat conform legii, se depune la unitatea fiscal , direct la
registratur sau la po , prin scrisoare recomandat ;
- un exemplar se p streaz de c tre persoana impozabil .
Completarea formularului
Sec iunea I. Date de identificare a persoanei impozabile
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaz cu denumirea persoanei juridice, a
asocia iei sau a entit ii f
personalitate juridic ori cu numele i prenumele persoanei
fizice, dup caz.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în str in tate care i-au desemnat reprezentant
fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informa iile de identificare
înscrise pe certificatul de înregistrare fiscal a reprezent rii (denumirea persoanei
impozabile stabilite în str in tate).
Caseta "Cod de identificare fiscal " se completeaz cu codul de înregistrate în scopuri
de TVA utilizat pentru completarea i depunerea formularului de decont de tax pe
valoarea ad ugat .
Înscrierea cifrelor în caset se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal
(sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al persoanei impozabile.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în str in tate care i-au desemnat reprezentant
fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.
Sec iunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaz cu denumirea/numele, prenumele
reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabil stabilit în str in tate i
înregistrat în scopuri de TVA în România.
Caseta "Cod de identificare fiscal " se completeaz cu codul de înregistrare în scopuri
de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.
Înscrierea cifrelor în caset se face cu aliniere la dreapta.

Sec iunea III se completeaz cu cifra de afaceri din anul precedent, ob inut sau, dup
caz, recalculat , de c tre contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.
ANEXA 6
Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i de p strare a formularelor
I. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru contribuabilii
nereziden i stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct (090)
1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
contribuabilii nereziden i stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct (090)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/n
3. Format: A4/t2
4. Se tip re te:
- într-o singur culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit.
7. Se utilizeaz : la atribuirea codului de identificare fiscal contribuabililor nereziden i
stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct, precum i la actualizarea unor
informa ii despre aceste persoane.
8. Se întocme te:
- în dou exemplare;
- de contribuabil sau de c tre împuternicit.
9. Circul :
- originalul la organul fiscal competent;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului.
II. Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni pentru alte
persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare sau pentru servicii (091)
1. Denumire: Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni
pentru alte persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare sau pentru servicii (091)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a
3. Format: A4/t2
4. Se tip re te:
- într-o singur culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit.
7. Se utilizeaz : la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA i eliberarea
certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare sau
pentru servicii a altor persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare sau servicii,
precum i la actualizarea unor informa ii despre aceste persoane.
8. Se întocme te:

- în dou exemplare;
- de contribuabil sau de c tre împuternicit.
9. Circul :
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se p streaz : la dosarul fiscal al contribuabilului.
III. Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni pentru
persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în afara României, dar sunt
stabilite în România prin sedii fixe (093)
1. Denumire: Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni
pentru persoanele impozabile care au sediul activit ii economice în afara României, dar
sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.
3. Format: A4/t2
4. Se tip re te:
- într-o singur culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit.
7. Se utilizeaz : la înregistrarea în scopuri de TVA de c tre persoana impozabil care
are sediul activit ii economice în afara României, dar este stabilit în România prin unul
sau mai multe sedii fixe, precum i la actualizarea unor informa ii despre aceste persoane.
8. Se întocme te:
- în dou exemplare;
- de contribuabil sau de c tre împuternicit.
9. Circul :
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului.
IV. Declara ie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achizi ii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)
1. Denumire: Declara ie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru
care perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achizi ii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tip rire:
- pe o singur fa ;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit.
7. Se utilizeaz : pentru declararea cifrei de afaceri de c tre persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, care utilizeaz trimestrul ca perioad fiscal i nu au

dep it plafonul de 100.000 euro, cu excep ia situa iei în care persoana impozabil a
efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizi ii
intracomunitare de bunuri.
8. Se întocme te:
- în dou exemplare;
- de persoana impozabil înregistrat în scopuri de TVA sau de reprezentantul
fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.
9. Circul :
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

