
 
                     ANEXA 2 
 
                                 INSTRUCŢIUNI 

                    de completare a formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r 

 

 1. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă şi declarate prin 

formularele 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, 102 “Declaraţie privind 

obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” şi 103 “Declaraţie privind 

accizele”. 

        Atenţie! Sumele înscrise în declaraţie nu cuprind diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii 

sociale stabilite prin actele de control. 

  2. În cazul în care se corectează mai multe obligaţii bugetare care se referă la aceeaşi perioadă de 

raportare, pentru fiecare obligaţie se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu 

ajutorul programului de asistenţă. Pentru obligaţii bugetare care privesc perioade diferite de 

raportare se va completa câte un formular pentru obligaţiile bugetare aferente fiecărei perioade de 

raportare. 

   3. Declaraţia rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul 

este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de 

impozit pe veniturile din salarii, declaraţia rectificativă, corespunzător activităţii sediului secundar, 

se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat sediul secundar.  

 Declaraţia rectificativă se completează cu ajutorul programului de asistenţă.  

 Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea 

informaţiei prin cod de bare.  

 Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin 

intermediul Sistemului Electronic Naţional, în conformitate cu prevederile legale. 

 Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. 

  4. Completarea formularului se face astfel: 

      4.1. Perioada de raportare 

     În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul 

ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II). 

     Anul la care se referă declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009). 

  4.2. Date de identificare a plătitorului 



 În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit 

conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 

     În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat 

potrivit legii, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei 

ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica 

“Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie “Împuternicit”. 

     În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri 

de taxă pe valoarea adăugată. 

   În rubrica “Denumire” se înscrie denumirea plătitorului. 

   Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al 

plătitorului. 

 4.3. Date privind creanţa fiscală 

    Denumire creanţă fiscală - se completează denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei care se 

rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligaţiei de plată din Nomenclatorul obligaţiilor de plată 

la bugetul de stat, Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor 

speciale sau, după caz, Nomenclatorul privind accizele, prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularelor utilizate  pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire 

prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare. 

      Coloana “Suma iniţială”: 

     Rândul 1 - 4 se completează după caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat în declaraţia 

care se rectifică, respectiv formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, 

formularul 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor 

speciale”, formularul 103 “Declaraţie privind accizele” sau după caz, formularul 710 “Declaraţie 

rectificativă”. 

     Coloana “Suma corectată”: 

      Rândurile 1 - 4 se completează după caz, înscriindu-se suma corectă reprezentând impozitul, taxa 

sau contribuţia datorat/datorată în perioada la care se referă declaraţia corectată. 

      


