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  Anexa nr. 14 

 

CARACTERISTICI 

de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor 

 

 I. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru 

persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010) 

 1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010). 

 2. Cod: 14.13.01.10.11/1 

 3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor juridice, asocierilor şi altor entităţi fără 

personalitate juridică, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoane juridice, asocieri şi alte 

entităţi fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. 

 8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane juridice, asocieri şi alte 

entităţi fără personalitate juridică sau de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul 

fiscal/plătitorul de venit. 

  9. Circulă: - originalul la organul fiscal. 

                              - copia la contribuabil. 

  10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

 II. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru 

contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015) 
 1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015) 

     2. Cod: 14.13.01.10.11/n 

     3. Format: A4/t2 

     4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

        - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

     5. U.M.: set 

     6. Se difuzează: gratuit. 

     7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți, precum şi la actualizarea 

informaţiilor despre contribuabilii  nerezidenţi care nu au sediu permanent în România, dar care au 

obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale. 

     8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabilii nerezidenţi sau de către 

împuternicitul/reprezentantul legal/plătitorul de venit. 

      9. Circulă: - originalul la organul fiscal competent; 

             - copia la contribuabil. 

     10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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 III. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru 

persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016) 

 1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016) 

 2. Cod: 14.13.01.10.11/c.R.  

 3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set. 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor juridice străine care au locul de 

exercitare a conducerii efective în România. 

 8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabil/împuternicit. 

 9. Circulă: - originalul la organul fiscal; 

                              - copia la contribuabil. 

 10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

   IV. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 

române şi străine care deţin cod numeric personal (020) 

   1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 

române şi străine care deţin cod numeric personal (020). 

   2. Cod: 14.13.01.10.11/2 

    3. Format: A4/t2 

    4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set  

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române şi străine care deţin cod 

numeric personal, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice române şi străine 

care deţin cod numeric personal înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. 

   8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către 

împuternicitul/reprezentantul fiscal/curator fiscal. 

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal. 

                                - copia la contribuabil. 

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

   V. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru 

persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030) 

   1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030). 

   2. Cod: 14.13.01.10.11/3 

   3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 
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                                   - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care nu deţin cod numeric 

personal, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice care nu deţin cod numeric 

personal înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. 

   8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către 

împuternicitul/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal. 

   9. Circulă: - originalul la organul fiscal. 

                            - copia la contribuabil. 

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 VI. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru 

instituţii publice (040) 
   1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru instituţii publice (040). 

   2. Cod: 14.13.01.10.11/4 

   3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                         - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituţiilor publice, precum şi la actualizarea 

informaţiilor despre instituţiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi 

contribuţii. 

   8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către instituţiile publice. 

  9. Circulă: - originalul la organul fiscal; 

                     - copia la contribuabil. 

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

   VII. Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050) 

   1. Denumire: Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050). 

   2. Cod: 14.13.04.16 

   3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                             - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set 

  6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului. 

   8. Se întocmeşte în: 1 exemplar de către contribuabili sau de către 

împuternicitul/reprezentantul fiscal/ reprezentantul legal. 

   9. Circulă: la organul fiscal. 

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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   VIII. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru sediile secundare (060) 

   1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere 

pentru sediile secundare (060). 

   2. Cod: 14.13.01.99/c 

   3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                            - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set 

  6. Se difuzează: gratuit. 

  7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a sediilor secundare precum și la actualizarea 

informațiilor despre sediile secundare care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării fiscale. 

   8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabil sau de către 

împuternicitul/reprezentantul legal. 

   9. Circulă: - originalul la organul fiscal. 

                     - copia la contribuabil. 

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

   IX. Declaraţie privind sediile secundare (061) 

   1. Denumire: Declaraţie privind sediile secundare (061). 

  2. Cod: 14.13.01.99/b 

  3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                           - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set. 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la declararea de către contribuabili a sediilor secundare, potrivit legii. 

   8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabilul care declară sediile secundare sau de 

către împuternicitul/reprezentantul legal. 

   9. Circulă: - originalul la organul fiscal. 

                      - copia la contribuabil. 

            10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

   X. 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) 

   1. Denumire: 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). 

   2. Cod: 14.13.01.10.11/5 

   3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - pe ambele fețe; 

                               - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: set  

   6. Se difuzează: gratuit. 
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   7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi 

economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi la actualizarea informaţiilor 

despre persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii 

libere, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. 

   8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către 

împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal. 

   9. Circulă: - originalul la organul fiscal. 

                     - copia la contribuabil. 

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 XI. Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de 

obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700) 

 1.Denumire: Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de 

obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700) 

   2. Cod: 14.13.01.10.01 

   3. Format: A4/t2 

 4. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. 

     5. Se utilizează: la înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative 

înscrise în vectorul fiscal. 

     6. Se întocmeşte: de către contribuabil. 

    7. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent. 

    8. Se arhivează: la organul fiscal competent. 

 

  XII. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 

   1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 

   2. Cod: 14.13.20.99/1 

   3. Format: A5 

   4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4. 

         Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV: 

        - hârtie cu filigran pe toată suprafaţa. 

        - cerneală de securitate cu luminiscenţa UV (ultraviolet). 

   5. U.M.: modul A4 (două bucăţi/modul). 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA. 

   8. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie de către organul fiscal. 

            9. Circulă: - originalul la contribuabil. 

                            - copia la organul fiscal. 

   10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

   XIII. Certificat de înregistrare fiscală 

   1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală 

   2. Cod: 14.13.20.99/2 

  3. Format: A5 

   4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4. 

       Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV: 

      - hârtie cu filigran pe toată suprafaţa. 
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      - cerneală de securitate cu luminiscenţa UV (ultraviolet). 

   5. U.M.: modul A4 (două bucăţi/modul). 

  6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la atestarea înregistrării fiscale ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. 

   8. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie de către organul fiscal. 

            9. Circulă: - originalul la contribuabil. 

                           - copia la organul fiscal. 

  10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului. 


