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Anexa nr. 2 

   (Anexa nr. 1.1 la O.P.A.N.A.F. nr.3845/2015) 

  

 

PROCEDURA 

de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul 

comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social 

 

 

     1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane juridice care, potrivit 

legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, și care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

 a) sediul social reprezintă și domiciliul fiscal, 

 b) au solicitat înregistrarea mențiunilor privind modificarea sediului social în 

registrul comerțului. 

 2. Competența de administrare a contribuabililor prevăzuți la pct. 1, trece la noul 

organ fiscal începând cu ziua următoare expirării termenului de 15 zile lucrătoare de la 

data înscrierii în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea sediului social. 

 3. În cazul contribuabililor care își modifică sediul social, iar adresa noului sediu 

social este în raza teritorială a organului fiscal în a cărui rază teritorială se află și ultimul 

domiciliu fiscal al contribuabililui, schimbarea domiciliului fiscal se face, de către 

Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală, după primirea informațiilor de la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, cu data înscrierii mențiunii în registrul comerțului. 

 4. Pentru ceilalți contribuabili care își modifică sediul social, pe baza informațiilor 

primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,  Direcția generală de tehnologia 

informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, transmite electronic, 

atât organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, 

cât și organului fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social, informația 

privind adresa noului sediu social, precum și data înscrierii acestei mențiuni în registrul 

comerțului. 

 5. Informația privind modificarea sediului social se transmite organelor fiscale 

implicate în ziua când a fost comunicată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

sau, cel târziu în a doua zi lucrătoare, în vederea demarării formalităților de transfer a 

dosarului fiscal al contribuabilului. 

 6. În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerțului a 

mențiunii privind modificarea sediului social, organul fiscal în a cărui rază teritorială 

contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, pregătește dosarul fiscal al contribuabilului, 

pentru a fi transferat către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu 

social. 

 7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de 

atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor. 

     8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului 

de către organul fiscal emitent. 
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 9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal 

verifică în Registrul contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea 

domiciliului fiscal, după modificarea sediului social, prin depunerea formularului 050 

"Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului". 

 10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, 

procedura de transfer a dosarului fiscal se sistează. 

 11. Dacă respectivul contribuabil nu a făcut o altă solicitare de modificare a 

domiciliului fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transferă dosarul fiscal al 

contribuabilului organului fiscal de la noul sediu social.  

 12. La implinirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul 

comerțului a mențiunii privind modificarea sediului social, Direcția generală de 

tehnologia informației transmite electronic, atât organului fiscal de la vechiul domiciliu 

fiscal cât și organului fiscal de la noul domiciliu fiscal, informația privind împlinirea 

termenului legal pentru modificarea competenței de administrare a contribuabilului. 

 13. La primirea informației, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul 

sediu social înregistrează contribuabilul în evidența sa fiscală, iar organul fiscal de la 

ultimul domiciliu fiscal radiază contribuabilul din evidența proprie.  

 14. Toate documentele  emise sau primite în cadrul derulării procedurii se 

arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 15. Dacă pe parcursul derulării procedurii, contribuabilul se radiază, 

compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte 

un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


