
 
      

 
 
                                                              

Referat de aprobare 
 
 
 Potrivit art.78 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală  organizează evidenţa plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii 
în cadrul registrului contribuabililor. Mare parte din informaţiile din acest registru se 
completează pe baza datelor comunicate de contribuabili, prin declaraţiile de 
înregistrare fiscală. 
 Astfel, ca urmare a unor modificări legislative este necesară completarea unor 
formulare utilizate pentru înregistrarea fiscală sau declararea menţiunilor de către 
anumite categorii de contribuabili, după cum urmează:  

1. Fomularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni 
pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” 

a) Completarea vectorului fiscal  cu: 
- impozitul pe construcţii – instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prin introducerea unui nou titlu, Titlul IX3 

“Impozitul pe construcţii”, prevederile acestui act normativ fiind aplicabile începând cu 
data de 01 ianuarie 2014. 
 Art. 29636 alin. (1) din Codul fiscal stabileşte că, persoanele prevăzute la art. 
29633 sunt obligate la declararea impozitului pe construcţii, până la data de 25 mai, 
inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. 
 - taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc - potrivit 
prevederilor art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia să declare la organul fiscal 
competent taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc. 

b) Completarea secţiunii referitoare la reprezentantul contribuabilului cu o nouă 
categorie – plătitorul de venit, întrucât conform art. 72 alin. (4) din Codul de procedură 
fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice, care realizează numai 
venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, 
atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea 
plătitorului de venit. 

2. Formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni 
pentru persoane fizice străine”,  

Completarea secţiunii referitoare la reprezentantul contribuabilului cu o nouă 
categorie – plătitorul de venit, întrucât conform art. 72 alin. (4) din Codul de procedură 
fiscală, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane fizice, care realizează numai venituri 
supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului 
de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de 
venit. 


