PROIECT
Anexa nr. 5
DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/
DECLARAȚIE DE MENȚIUNI/DECLARAȚIE DE
RADIERE PENTRU
PERSOANE FIZICE CARE NU DEȚIN COD
NUMERIC PERSONAL

030
Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

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

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
2. NUME

PRENUME

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

Ziua:

Luna

Anul

6. Locul naşterii:
7. Sexul

M

F

8. DOMICILIUL ACTUAL
Judeţ

Localitate

Unitate administrativ-teritorială

Sector

Strada

Nr.

Et.

Bloc

Sc.

Detalii adresă

Ap.

Ţara

Cod poştal
Fax

Telefon

E-mail

9. ACT DE IDENTITATE

Seria

Număr

Data emiterii :

Emis de:
Valabil până la data:

/

/

/

/

10. Cod de identificare fiscală din statul de rezidență
Persoană fizică română fără domiciliu în România
11

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

III. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
Curator fiscal

Nr. act împuternicire

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL

Reprezentant fiscal

Plătitor de venit
Data

PROIECT
Judeţ

Localitate

Sector

Strada
Et.

Nr.
Cod poştal

Ap.

Bloc

Sc.

Telefon

Fax

E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Drepturi de proprietate intelectuală
2. Angajator

3. Transferul titlurilor de valoare *)

4. Venituri din activități independente din România, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal *)
5. Altele
6. Data obţinerii primului venit
7. Data începerii activităţii
8. Data dobândirii calităţii de angajator

/
/

/
/

/

/

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

lei

1.4. Cifra de afaceri obținută în anul precedent

lei
lei
lei

1.5. Perioada fiscală
1.5.1 Lunară

1.5.3 Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.5.2 Trimestrială

1.5.4 Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

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

Începând cu data de

/

/

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

Începând cu data de

/

/

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

Începând cu data de

/

/

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar pe propria răspundere că:
- urmează să realizez în România operaţiuni taxabile pentru care sunt persoana obligată la plata taxei conform
art.307 alin.(1) din Codul fiscal,
şi/sau
- urmează să desfăşor operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor
auxiliare acestora, scutite în temeiul art.294 alin.(1) lit.c)- f), h)- n), art.295 alin.(1) lit.c) şi art. 296 din Codul fiscal
pentru care înregistrarea este opţională.
Anexez următoarele contracte/comenzi: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
*) Se marchează cu "X" de către persoanele fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul ........................................................
României un sediu permanent, în scopul
identificării organului fiscal competent în administrarea acestora
..................................................................................................................................................................................................

PROIECT
2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale
2.1. Perioada fiscală
2.1.1. Lunară potrivit legii

2.1.2. Trimestrială

2.1.3. Lunară prin opțiune
2.2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
2.2.1. Luare în evidenţă
idenţă
2.2.2. Scoatere din evidenţă

Începând cu data de
ta de
Începând cu data de

/

/

/

/

Începând cu data de

/

/

2.3.2 Scoatere din evidenţă
Începând cu data de
are în evidenţă
u data de
2.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)

/

/

2.4.1. Luare în evidenţă

Începând cu data de

/

/

Începând
u data de cu data de

/

/

Începând cu data de

/

/

Începând
u data de cu data de

/

/

2.3. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat)
2.3.1 Luare în evidenţă

/

/

2.4.2
are înScoatere
evidenţă din evidenţă

2.5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
2.5.1 Luare în evidenţă

/

2.5.2
are înScoatere
evidenţă din evidenţă

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
1. Încetarea activității

De la data

/

/

2. Radierea înregistrării fiscale urmare atribuirii
Codului numeric personal

De la data

/

/

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

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare
Numele si prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie

Cod 14.13.01.10.11/3

Dată înregistrare

PROIECT

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (030) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de
mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal"
Depunerea declarației
Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane
fizice care nu dețin cod numeric personal, denumită în continuare declarație, se completează și se depune
de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care
desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de
mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se
completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale, urmare atribuirii codului numeric personal, persoanei
fizice care nu deține cod numeric personal.
Declarația se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, în
format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă, prin scrisoare recomandată, la
termenele stabilite de legislația în vigoare. Declarația se completează în două exemplare, un exemplar se
păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit
procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Declarația se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului.
Organul fiscal competent este:
1. Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a
finanțelor publice București, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe
teritoriul României un sediu permanent:
a) persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit Titlului VII ”Taxa pe valoarea
adaugată” din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;
b) contribuabilii nerezidenți care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România
contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli
profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de
asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România;
c) persoane fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic
European, care obțin venituri din activități independente din România, respectiv persoane fizice
rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o
convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spectacol
sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regularizarea impozitului pe
venit, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal.
2. Organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale
fiscale, în situația în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.
3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau
curatorului fiscal, după caz, pentru contribuabilii care au obligația sau optează să-și desemneze un
împuternicit sau pentru care se numește curator fiscal, potrivit legii, cu excepția contribuabililor
prevăzuți la pct. 1 lit. c).
4. Organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de
reprezentant fiscal, pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal.
5. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau
organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit
contribuabili mari și mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de
impunere la sursă, iar impozitul reținut este final sau cu opțiune de regularizare.

PROIECT
Completarea declarației
I. FELUL DECLARAȚIEI
Se marchează cu "X" pct. 1, 2 sau 3, după caz.
Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele
valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea inițială.
În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant
fiscal/plătitor de venit/curator fiscal se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl
reprezintă, respectiv numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent cu ocazia
înregistrării fiscale.
Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/ reprezentant
fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al
contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 2 se completează cu numele și prenumele contribuabilului.
Rândurile 3 și 4 se completează cu prenumele mamei și al tatălui contribuabilului.
Rândul 5 se completează cu data nașterii contribuabilului.
Rândul 6 se completează cu locul nașterii contribuabilului.
Rândul 7 se completează cu sexul contribuabilului.
Rândul 8 se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului care se înregistrează,
respectiv adresa din străinătate.
Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentantul
fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale
contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 9. Se completează tipul actului de identitate, conform pașaportului, cardului de identitate
oficial sau a oricărui alt document doveditor de identitate, precum și seria, numărul, emitentul, data la
care a fost emis actul de identitate și data până la care este valabil.
Rândul 10 Se completează cu codul de identificare fiscală al persoanei din statul de rezidență.
Rândul 11 se marchează cu "X" în funcție de situația persoanei fizice care se înregistrează.
III. REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat
prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal și se înscriu numărul și data
înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie
legalizată, numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, sau numărul
și data hotărârii judecătorești privind numirea curatorului fiscal, după caz.
În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din
Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenți persoane fizice, care realizează numai
venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta
organului fiscal actele doveditoare a calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru
respectivul beneficiar de venit.
Date de identificare.
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/plătitorului
de venit/curatotului fiscal, după caz.
IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA,
potrivit legii.

PROIECT
Rândul 2. Angajator
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.
Rândul 3. Tranzacții cu titluri de valoare
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care nu au pe teritoriul României un sediu permanent
și care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate.
Rândul 4. Venituri din activități independente din România, potrivit art. 226 sau art. 227 din
Codul fiscal
Se marchează cu "X" de către contribuabilii rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene
sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România,
respectiv contribuabilii rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care
România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în
calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru
regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal.
Rândul 5. Altele
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor
activități și se completează cu datele privind activitatea desfășurată.
V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
Rândul 1.1. Se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie
de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art.266 alin.(2) din Codul
fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art.316 din Codul fiscal și care are,
potrivit art.316 alin.(4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal
competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum
și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în
România conform art.275 alin.(2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la
plată este beneficiarul, conform art.307 alin.(2)-(6) din Codul fiscal.
Rândul 1.2. Se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă
nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform
art.316 alin.(6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte
de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform
art.308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.
Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(6) din Codul fiscal,
persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente
în baza cărora urmează să efectueze livrări și/sau achiziții intracomunitare care au locul în România.
Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de
afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului
calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.
Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul
precedent se modifică perioada fiscală.
Rândul 1.5. Se marchează cu "X", după caz,în funcție de perioada fiscală valabilă la data
solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul
folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care
organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Rândul 1.6.1. Se marchează cu "X" în situația în care se solicită scoaterea din evidență a
contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau
livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România și se
completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Rândul 1.6.2. Se marchează cu "X" în situația în care se solicită scoaterea din evidență a
contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei și se
completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Rândul 1.6.3. Se marchează cu "X" în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la
distanță în al doilea an calendaristic consecutiv și se completează data de la care se dorește anularea
înregistrării în scopuri de TVA.
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Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să
prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:
- urmează să realizeze în România operațiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata
taxei conform art.307 alin.(1) din Codul fiscal;
și/sau
- urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept de deducere, cu excepția serviciilor de
transport și a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art.294 alin.(1) lit.c)-f), h)-n), art.295
alin.(1) lit.c) și art.296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opțională.
Documentele se prezintă în copie și în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi
însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art.8
alin.(2) - (4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării
traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca
documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.
Rândul 2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții
sociale
Rândul 2.1. Perioada fiscală
Rândul 2.1.1. se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar
impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.
Rândul 2.1.2. se marchează cu "X" de contribuabili, potrivit art. 147 alin.(4) din Codul fiscal.
Rândul 2.1.3. se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147
alin.(8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și
asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
Atenție! Rândul 2.1.3 "Lunară prin opțiune" se marchează de contribuabilii care optează până
la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și
asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale.
Rândul 2.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest
impozit.
Rândurile 2.2.1. și 2.2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în
evidență sau scoatere din evidență.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în
materie.
Rândul 2.3 Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora,
care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 2.3.1 și 2.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în
evidență sau scoatere din evidență.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în
materie.
Rândul 2.4 Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora,
care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 2.4.1 și 2.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în
evidență sau scoatere din evidență.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în
materie.
Rândul 2.5 Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora,
care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 2.5.1 și 2.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în
evidență sau scoatere din evidență.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în
materie.

PROIECT
VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Încetarea activității
Se marchează cu "X" și se înscrie data încetării activității.
Rândul 2. Radierea înregistrării fiscale urmare atribuirii codului numeric personal
Se marchează cu "X" și se înscrie data radierii înregistrării fiscale urmare atribuirii codului
numeric personal, persoanei fizice care nu deține cod numeric personal.
Atenție! Radierea înregistrării fiscale se va realiza ulterior transferării evidenței fiscale a
persoanei fizice de pe numărul de identificare fiscală pe codul numeric personal acordat de organul
fiscal.

