
Ordinul ministrului finan elor publice   Nr. 2210 din 21 decembrie 2006
privind depunerea declara iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan

publicat în Monitorul Oficial nr.  74 din 31 ianuarie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot rârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i
func ionarea Ministerului Finan elor Publice i a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) i ale art. 196 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. 1
    (1) Urm toarele declara ii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distan :
    - Declara ia privind obliga iile de plat  la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
    - Declara ia rectificativ , cod 14.13.01.00/r;
    - Decontul de tax  pe valoarea ad ugat , cod 14.13.01.02;
    - Declara ia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
    - Decontul special de tax  pe valoarea ad ugat , cod 14.13.01.02/s;
    - Declara ia recapitulativ , cod 14.13.01.02/r;
    - Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
    - Decontul privind impozitul la eiul i la gazele naturale din produc ia intern , cod 14.13.01.05;
    - Situa ia principalilor indicatori economico-financiari aferen i activit ii de jocuri de noroc.
    (2) Pl titorii de impozite, taxe i contribu ii pot utiliza metoda de depunere a declara iilor prev zute
la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distan  ca metod  alternativ  de depunere a
declara iilor fiscale.
    (3) Pentru depunerea prin mijloace electronice a declara iilor fiscale, contribuabilii utilizeaz
serviciul existent pe site-ul Ministerului Finan elor Publice. Completarea i transmiterea declara iilor
se fac în conformitate cu manualul de utilizare a serviciului "Depunere declara ii on-line", publicat pe
site-ul Ministerului Finan elor Publice.
    (4) Data depunerii declara iei fiscale este data înregistr rii acesteia pe site-ul Ministerului
Finan elor Publice, astfel cum a fost comunicat  contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare
transmis ca urmare a primirii declara iei.
    ART. 2
    (1) Pentru declararea unei obliga ii bugetare, pentru aceea i perioad  de raportare, nu se pot
utiliza simultan mai multe metode de depunere a declara iilor fiscale.
    (2) În situa ia în care pl titorul de impozite, taxe i contribu ii a utilizat pentru aceea i obliga ie
bugetar i aceea i perioad  de raportare mai multe c i de transmitere a declara iei fiscale, va fi
înregistrat  prima declara ie depus , conform legii. Orice corec ie ulterioar  a unei sume declarate se
face prin depunerea unei declara ii fiscale rectificative, în condi iile legii.
    ART. 3
    (1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declara iilor prin mijloace electronice, contribuabilii au
obliga ia solicit rii certificatului digital de identificare a reprezentantului legal, denumit în continuare
certificat digital.
    (2) Certificatul digital se elibereaz  gratuit de Ministerul Finan elor Publice pe numele
reprezentantului legal al contribuabilului.
    (3) Certificatul digital pentru depunerea declara iilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de

tre contribuabil numai în rela ia cu organul fiscal.
    (4) Solicitarea certificatului digital se face de c tre contribuabil prin depunerea unei cereri la
direc ia general  a finan elor publice jude ean  sau la Direc ia General  a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti, în a c rei raz  teritorial  contribuabilul î i are domiciliul fiscal.
    (5) Modelul i con inutul Cererii pentru ob inerea certificatului digital de identificare a
reprezentantului legal sunt prev zute în anexa nr. 1.
    (6) Cererea men ionat  la alin. (5) se depune de c tre reprezentantul legal al contribuabilului sau
de c tre persoana împuternicit  de acesta, potrivit legii. La depunerea cererii se prezint  urm toarele
documente:
    - actul de autorizare a func ion rii contribuabilului, în original i copie;
    - documentele de identitate ale reprezentantului legal, în original i copie;



    - extras din registrul comer ului care s  certifice persoanei calitatea de reprezentant legal, în
original i copie.
    (7) În cazul în care cererea se depune de c tre persoana împuternicit , potrivit legii, cererea va fi
înso it  de urm toarele documente:
    - actul de autorizare a func ion rii contribuabilului, în original i copie;
    - documentele de identitate ale reprezentantului legal, în copie legalizat ;
    - documentele de identitate ale persoanei împuternicite, în original i copie;
    - documentul de împuternicire, în original i copie legalizat ;
    - extras din registrul comer ului care s  certifice persoanei calitatea de reprezentant legal, în
original i copie.
    (8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verific  realitatea datelor înscrise în cerere i

streaz  copiile documentelor prezentate. Copiile documentelor, copia legalizat  a documentului de
împuternicire i copia legalizat  a documentelor de identitate ale reprezentantului legal, dup  caz, se
anexeaz  la cerere.
    (9) Certificatul digital se transmite reprezentantului legal al contribuabilului, prin po  electronic ,
la adresa men ionat  în cerere.
    ART. 4
    (1) Dup  primirea certificatului digital, reprezentantul legal al contribuabilului poate solicita
emiterea certificatelor digitale de tip delegat, pentru cazul în care dreptul de semnare a declara iilor
fiscale se deleag  altor persoane.
    (2) Solicitarea certificatului digital de tip delegat se face de c tre reprezentantul legal al
contribuabilului, pe baza unei cereri care se completeaz  direct pe site-ul Ministerului Finan elor
Publice, în conformitate cu manualul de utilizare a serviciului "Depunere declara ii on-line".
    În cazul sediilor secundare, înregistrate ca pl titori de impozit pe veniturile din salarii, certificatul
digital de tip delegat se solicit  de c tre entitatea care le-a înfiin at.
    (3) Persoanele pentru care se solicit  certificat de tip delegat se înregistreaz  în sistem numai de

tre reprezentantul legal al contribuabilului, care a ob inut certificat digital, conform prezentului
ordin.
    (4) Modelul i con inutul Cererii pentru ob inerea certificatului digital de tip delegat sunt prev zute
în anexa nr. 2.
    (5) Certificatul digital de tip delegat se transmite persoanei indicate în cerere, prin procedura de
transmitere prev zut  la art. 3 alin. (9).
    ART. 5
    (1) Certificatul digital este valabil pe o perioad  de 2 ani.
    (2) Reînnoirea certificatului digital se face de c tre reprezentantul legal, prin func ionalit ile puse
la dispozi ie de serviciul "Depunere declara ii on-line".
    (3) Revocarea certificatului digital se poate face fie de c tre contribuabil pe baza unei cereri care
se completeaz  direct pe site-ul Ministerului Finan elor Publice, fie din oficiu, de c tre organul fiscal,
în cazul în care certificatul digital nu este folosit pe o perioad  mai mare de un an.
    (4) Reînnoirea i revocarea certificatelor digitale se fac în conformitate cu instruc iunile manualului
de utilizare a serviciului "Depunere declara ii on-line".
    (5) Modelul i con inutul Cererii pentru revocarea certificatului digital de identificare a
reprezentantului legal, respectiv ale Cererii pentru revocarea certificatului digital de tip delegat sunt
prev zute în anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4.
    (6) În situa ia în care revocarea certificatului digital se solicit  de o persoan  diferit  de persoana
pentru care a fost eliberat, cererea se depune la direc ia general  a finan elor publice jude ean  sau
la Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, în a c rei raz  teritorial
contribuabilul î i are domiciliul fiscal. Modelul i con inutul Cererii pentru revocarea certificatului
digital de identificare a reprezentantului legal sunt prev zute în anexa nr. 5. Cererea va fi înso it  de
documentele prev zute la art. 3 alin. (6) i (7), dup  caz, referitoare la persoana care solicit
revocarea.
    ART. 6
    Declara ia depus  prin mijloace electronice se prezum  a fi semnat  de c tre reprezentantul legal
al contribuabilului, a c rui semn tur  a fost ata at  declara iei, conform certificatului digital utilizat.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 8



    (1) Prezentul ordin se aplic  de la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, de c tre
contribuabilii persoane juridice care au domiciliul fiscal în municipiul Bucure ti sau jude ul Ilfov, cu
excep ia contribuabililor mari, afla i în administrarea Direc iei generale de administrare a marilor
contribuabili.
    (2) Metoda de depunere a declara iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan
nu se aplic  pentru sediile secundare ale contribuabililor persoane juridice prev zu i la alin. (1),
înregistrate ca pl titori de impozit pe salarii, care nu î i desf oar  activitatea pe raza teritorial  a
municipiului Bucure ti i a jude ului Ilfov.
    ART. 9
    Direc ia general  de gestiune a impozitelor i contribu iilor din cadrul Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal , Direc ia general  a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Finan elor
Publice, Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, Direc ia General  a
Finan elor Publice a Jude ului Ilfov, precum i, dup  caz, direc iile de specialitate din cadrul
Ministerului Finan elor Publice i Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finan elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu



ANEXA nr.1

CERERE PENTRU OB INEREA
CERTIFICATULUI DIGITAL DE IDENTIFICARE A

REPREZENTANTULUI LEGAL

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Denumire  contribuabil

Cod  de identificare fiscal

A
dr

es
a

        Jude                                                                                      Sector                         Localitate

       Strada                                                                                              Nr.              Bloc            Scara            Etaj         Ap.

Cod po tal                                       Telefon                                 Parola *)                                    E-mail
*) Parola se stabile te de c tre reprezentantul legal i trebuie s  aib  minim 8 caractere.

În vederea utiliz rii sistemului de depunere a declara iilor fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distan , subsemnatul(a) ...................................................., în calitate de reprezentant legal al
societ ii/pl titorului de impozite, taxe i contribu ii..................................., solicit eliberarea certificatului
digital.

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI LEGAL AL CONTRIBUABILULUI
Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail

Prezenta cerere este înso it  de urm toarele documente:
 actul de autorizare a func ion rii contribuabilului;
 documentele de identitate ale reprezentantului legal/împuternicitului;
 documentul de împuternicire;
 extras din Registrul Comer ului care s  certifice persoanei calitatea de reprezentant legal.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

         Nume, prenume reprezentant legal..........................
Data …………………………………     Semn tura ………………………. ....
                         tampila

 Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare……………………
Data……………………………….

Se completeaz  cu X în
cazul în care se solicit
reînnoirea certificatului
digital
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ANEXA nr.2

CERERE PENTRU OB INEREA
CERTIFICATULUI DIGITAL DE TIP DELEGAT

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Denumire  contribuabil

Cod  de identificare fiscal

A
dr

es
a

        Jude                                                                                      Sector                         Localitate

       Strada                                                                                              Nr.              Bloc            Scara            Etaj         Ap.

Cod po tal                                       Telefon                                 Parola *)                                    E-mail
*) Parola se stabile te de c tre reprezentantul legal i trebuie s  aib  minim 8 caractere.

Subsemnatul(a)..............................................., în calitate de reprezentant legal al societ ii/pl titorului de
impozite, taxe i contribu ii....................................................................., solicit eliberarea certificatelor digitale
de tip delegat, pentru persoanele nominalizate mai jos.

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR DELEGATE

Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail
1

Cod de identificare fiscal
al sediului secundar **)

Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail
2

Cod de identificare fiscal
al sediului secundar **)

.......................................................................................................................................................................................................

**) Se completeaz  în cazul în care certificatele digitale de tip delegat se solicit  pentru îndeplinirea obliga iilor
declarative care revin sediului secundar.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Data …………………………………                                                                                       Semn tura ………………………. ....

Se completeaz  cu X în
cazul în care se solicit
reînnoirea certificatului
digital de tip delegat
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ANEXA nr.3

CERERE PENTRU REVOCAREA
CERTIFICATULUI DIGITAL DE IDENTIFICARE A

REPREZENTANTULUI LEGAL

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Denumire  contribuabil

Cod  de identificare fiscal

A
dr

es
a

        Jude                                                                                      Sector                         Localitate

       Strada                                                                                              Nr.              Bloc            Scara            Etaj         Ap.

Cod po tal                                       Telefon                                 Parola *)                                    E-mail
*) Parola se stabile te de c tre reprezentantul legal i trebuie s  aib  minim 8 caractere.

Subsemnatul(a)..............................................., în calitate de reprezentant legal al societ ii/pl titorului de
impozite, taxe i contribu ii..................................................................... , solicit revocarea certificatului digital.

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI LEGAL AL CONTRIBUABILULUI
Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Data …………………………………                         Semn tura ………………………. ..
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ANEXA nr.4

CERERE PENTRU REVOCAREA
CERTIFICATULUI DIGITAL DE TIP DELEGAT

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Denumire  contribuabil

Cod  de identificare fiscal

A
dr

es
a

        Jude                                                                                      Sector                         Localitate

       Strada                                                                                              Nr.              Bloc            Scara            Etaj         Ap.

Cod po tal                                       Telefon                                 Parola *)                                    E-mail
*) Parola se stabile te de c tre reprezentantul legal i trebuie s  aib  minim 8 caractere.

Subsemnatul(a)..............................................., în calitate de reprezentant legal al societ ii/pl titorului de
impozite, taxe i contribu ii....................................................................., solicit revocarea certificatelor digitale
de tip delegat, pentru persoanele nominalizate mai jos.

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR DELEGATE
Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail
1

Cod de identificare fiscal
al sediului secundar **)

Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail
2

Cod de identificare fiscal
al sediului secundar **)

..........................................................................................................................................................................................
**) Se completeaz  în cazul în care se solicit  revocarea unui certificat digital de tip delegat ob inut pentru
îndeplinirea obliga iilor declarative care revin sediului secundar.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Data …………………………………     Semn tura ……………………….
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ANEXA nr.5

CERERE PENTRU REVOCAREA
CERTIFICATULUI DIGITAL DE IDENTIFICARE A

REPREZENTANTULUI LEGAL

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Denumire  contribuabil

Cod  de identificare fiscal

A
dr

es
a

        Jude                                                                                      Sector                         Localitate

       Strada                                                                                              Nr.              Bloc            Scara            Etaj         Ap.

Cod po tal                                       Telefon                                 Parola                                     E-mail

Subsemnatul(a)..............................................., în calitate de reprezentant legal al societ ii/pl titorului de
impozite, taxe i contribu ii....................................................................., solicit revocarea certificatului digital,
eliberat pentru:

B.  DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICIT  REVOCAREA
CERTIFICATULUI DIGITAL

Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

C. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI CARE SOLICIT  REVOCAREA
CERTIFICATULUI DIGITAL
Nume, prenume

CNP/NIF

Domiciliu

E-mail

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Data …………………………………     Semn tura ………………………. ....
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