Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F. privind modificarea
și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a
tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
Potrivit pct. 37 al art. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, rezident este orice persoană juridică română, orice persoană juridică
străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu
sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică
rezidentă.
Companiile străine cu sediul conducerii efective în România, în calitatea lor de
persoane rezidente, au anumite obligații fiscale în România, astfel cum acestea sunt
reglementate de Codul fiscal, și drept urmare au calitatea de contribuabili (astfel cum acesta
este definit de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare).
Prin urmare, această categorie de contribuabili are, potrivit art. 82 din Codul de
procedură fiscală, obligația de înregistrare fiscală.
Având în vedere cele de mai sus, este propus un formular special pentru înregistrarea
fiscală a acestei categorii de contribuabili.
Totodată, potrivit prevederilor art.13 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.111/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, organizatoriii de
jocuri de noroc au obligația să declare la organul fiscal, până la termenul de plată, taxele
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009.
Astfel, urmare intrării în vigoare a prevederilor Normelor metodologice de punere în
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.111/2016, se impune actualizarea formularului “Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au
sediu permanent în România (015)”, precum și a instrucţiunilor de completare ale acestuia.
De asemenea, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, persoanele fizice care desfășoară activitate în România
și care obțin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți, au
obligația de a depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
plătesc veniturile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară completarea vectorului
fiscal din formularele 020 ”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal"
și 030 ”Declaraţie de
înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric
personal", cu perioada fiscală de declarare lunară potrivit legii, pentru impozitul pe venitul din
salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în cazul persoanelor fizice care
desfășoară activitate în România și care obțin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor
de la angajatori nerezidenți.
Prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3698/2015, pentru aprobarea
formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care
formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
1. Aprobarea formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declarație de
mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de

exercitare a conducerii efective în România (016)", precum și a instrucțiunilor de
completare ale acestuia, care va fi utilizat de către contribuabilii persoane juridice străine care
au locul de exercitare a conducerii efective în România;
2. Modificarea formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declarație de
mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu
permanent în România (015)" astfel:
- eliminarea obligației referitoare la taxe datorate potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și
completările ulterioare, din secțiunea "Alte categorii de obligații fiscale" și introducerea acestei
obligații declarative în secțiunea "Categorii de obligații fiscale de declarare cu caracter
permanent";
- introducerea contribuției pentru concedii și indemnizații (datorată de angajator) în
secțiunea "Categorii de obligații fiscale de declarare cu caracter permanent";
- modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare.
3. Modificarea formularului ”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal
(020)" astfel:
- completarea vectorului fiscal cu perioada fiscală de declarare lunară potrivit legii,
pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în
cazul persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri din salarii
sau venituri asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți;
- modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare.
4. Modificarea formularului ”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030)", astfel:
- completarea vectorului fiscal cu perioada fiscală de declarare lunară potrivit legii,
pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în
cazul persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri din salarii
sau venituri asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți;
- modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare.

