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PRIMII PAȘI LA ANAF, 

ulterior înregistrării la Oficiul Național al
Registrului Comerțului



Primii pași la ANAF, ulterior înregistrării la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului

- sesiune de asistență și îndrumare online -
24.08.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 In calitate de persoana fizica autorizata se poate
depune la  Registru Comertului  o  declaratie  pe
propria raspundere , in temeiul art. 7 alin (1 ) a
OUG  nr.  44/2008,  completata  prin  legea  nr.
4/2014, prin care se declara ca sotul/sotia poate
participa  in  mod  obisnuit  la  activitatea
desfasurata de PFA/II. Ce trebuie sa se depuna
la  Anaf  ulterior  depunerii  acestei  declaratii  la
Registru  Comertului,  mentionez ca PFA/II  este
infiintata si inregistrata si la Anaf.  

În situația prezentată de dumneavoastră nu aveți nicio
obligație declarativă în relația cu unitatea fiscală. 

2 Care  sunt  primii  pasi  de  la  inregistrarea  la
ONRC? Care sunt chestiile general valabile? Ma
refer  aici  la  achizitionare  Registru  unic  de
control,  010,  etc.  Ne  puteti  spune  concret  ce
obligatii avem initial? 

Tema  sesiunii  se  referă  la  paşii  pe  care  trebuie  să-i
urmeze persoanele fizice, ulterior înregistrării la registrul
comerţului,  aceste persoane dobândind astfel  calitatea
de  persoane  fizice  autorizate/întreprinderi  individuale/
întreprinderi  familiale.
După  înregistrarea  la  Registrul  comerţului:
-  contribuabilii  persoane  fizice  autorizate/întreprinderi
individuale  au obligaţia  depunerii,  la  organul  fiscal  de
domiciliu,  formularului  220  Declaraţia  privind  venitul
estimat/norma de venit, prin care estimează veniturile şi
cheltuielile  ce  se  vor  realiza  pentru  anul  fiscal;
-  contribuabilii  întreprinderi  familiale  au  obligaţia
depunerii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi
desfăşoară  activitatea,  formularului  223  Declaraţie
privind  veniturile  estimate  pentru  asocierile  fără
personalitate  juridică  şi  entităţi  supuse  regimului
transparenţei  fiscale.  Declaraţia  se  completează  şi  se
depune de către asociatul desemnat prin contractul de
asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii
faţă  de  autorităţile  publice.  De  asemenea,  fiecare
membru din  cadrul  asocierii  fără personalitate  juridică
are obligația depunerii, la organul fiscal în raza căruia işi
are domiciliul fiscal, formularului 220 Declaraţia privind
venitul  estimat/norma  de  venit.  
Pentru  informaţii  detaliate  privind  înregistrarea  ca
plătitori  de  de  TVA  prin  opţiune/depăşire  plafon,
contribuţii sociale/impozit reţinut în calitate de angajator
şi alte obligaţii declarative puteţi accesa Ghidul fiscal al
contribuabililor  care  realizează  venituri  din  activităţi
comerciale  din  România  la  următorul  link:
https://static.anaf.ro/.../Ghid_activitati_comerciale...

Referitor la paşii pe care trebuie să-i urmeze persoanele
juridice,  ulterior  înregistrării  la  registrul  comerţului,
situaţia  trebuie  analizată  în  funcţie  de  fiecare  caz  în
parte.  Pe viitor,  vom avea în vedere organizarea unei
sesiuni cu privire la acest subiect. 

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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