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Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea
intenției și a capacităţii de a desfășura activităţi
economice care implică operaţiuni din sfera TVA
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DOMICILIUL FISCAL                                 Dacă nu este cazul, selectaţi şi ştergeti atributul fiscal RO
Municipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din lista "Judet" valoarea "Municipiul Bucuresti" , câmpul  "Localitate" se populeză automat 
cu  valoarea "Bucuresti" şi puteţi selecta sectorul din lista "Sector", care devine accesibila
DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA
*) În cazul în care declaraţia se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea
DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ ADMINISTRATORII
ATENŢIE!  Datele din acest tabel sunt utilizate pentru completarea automată a unor câmpuri din formular. Pentru uşurinţa utilizării acestui formular, începeţi cu introducerea datelor în acest tabel . Înainte de a trece mai departe, verificaţi cu atentie corectitudinea datelor introduse în acest tabel . Confirmati finalizarea completării tabelul prin actionarea butonului TABEL " DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ ADMINISTRATORII' CORECT SI COMPLET.Orice modificare ulterioară a acestui tabel nu mai este posibilă decât după resetarea formularului. La resetare, formularul va fi golit de date, cu exceptia acestui tabel. Apoi trebuie sa reluaţi completarea formularului
La câte societăţi comerciale deţin sau au deţinut  calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii,  administratorii şi asociaţii  persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
Nr.crt.
 1.Tipul (PF sau PJ) | 2. Ţara de rezidenţă fiscală | 3. Denumire/ Nume şi Prenume | 4.Cod de identificare fiscală (CIF/ CUI/CNP/NIF***)  
5. Tip act de identitate (CI, Paşaport, etc...) | 6. Serie act de identitate | 7. Număr act de identitate | 8. Data emiterii  
9. Autoritatea emitentă | 10.Calitatea în cadrul persoanei impozabile (administrator/ asociat) 
1
2 | 3
Nume si prenume/ Denumire
Spaţiul cu destinaţie de sediu social 
Se va anexa copia documentului din care să rezulte deţinerea legala a spaţiului cu destinaţie de sediu social 
ATENŢIE! Trebuie să bifaţi o căsuţă
Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?
În cazul în care se raspunde cu DA se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciuliu fiscal şi se vor completa următoarele informaţii:
Detineti spatii cu destinatia de sedii secundare declarate?
a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an;
c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de 1 an;
d) altele
 
În situaţia în care deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare, încadrate conform criteriilor de mai sus, se va completa tabelul următor: 
Nr.crt.
 3.1 Tipul deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar |  3.2 Nr. document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar | 3.3 Data documentului 
Aţi depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că desfăşuraţi activităţi la sediul social/profesional şi/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:
a) Sediul social/ profesional
Nr.crt.
Cod CAEN şi denumire activitate
b) Sedii secundare (puncte de lucru)
Nr.crt.
Adresa completă (judeţ, localitate, sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal) | Cod CAEN şi denumire activitate
Aţi depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art.15 alin (1), lit. (b) sau art. 15 alin. (2) , după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare din care să rezulte că desfăşuraţi exclusiv activităţi în afara sediului socia/ profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:
b) Activităţi desfăşurate în afara sediului social/ profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)
Nr.crt.
Cod CAEN şi denumire activitate
Există asociaţi şi/ sau administratori*) care au deţinut/ deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la alte societăţi :
a) lichidate;
b) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;
c) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului;
d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 781 din OG nr. 92/ 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;
e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) literele c) - f) din Legea nr.571/ 2003, privind Codul fiscal?
În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile  trebuie să corespundă unei perioade de 3 ani care precede datei prezentei declaraţii. Informaţiile se vor completa pentru situaţiile în care asociaţii si/sau administrtatorii*) au deţinut calitatea de asociat şi/ sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:
Nr.crt.
6.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  6.2 Cod de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***) 
6.3 Denumirea societăţii | 6.4 Codul de identificare fiscală a societăţii
Există asociaţi şi/ sau administratori*) care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistreaza obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şi taxelor locale, pentru o perioada mai mare de 6 luni anterioare datei prezentei?
În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile  se vor completa pentru obligaţiile fiscale principale restante,
separat pentru fiecare societate în parte
Nr.crt.
 7.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  7.2 Cod de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***) 
7.3 Denumirea societaăţii | 7.4 Codul de identificare fiscală a societaţii
Există asociaţi şi/ sau administratori*) care au deţinut în ultimii 3 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii acestei declaraţii calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistrau obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şi taxelor locale, potrivit evidenţei financiar-contabile? 
În cazul în care se răspunde cu DA informaţiile se vor completa pentru obligaţiile fiscale principale restante la sfârşitul perioadei în care a deţinut această calitate, separat pentru fiecare societate în parte
Nr.crt.
 7.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  7.2 Cod de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF) 
7.3 Denumirea societăţii | 7.4 Codul de identificare fiscală a societăţii
Există asociaţi şi/ sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor ori există societăţi la care aceştia deţin calitatea de asociaţi/ administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii
Nr.crt.
 8.1 Denumire/ Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  8.2 Cod de identificare fiscală  asociat/ administrator (CIF/ CUI/ CNP/ NIF***) 
8.3 Cine are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor | 8.4 Denumirea societăţii | 8.5 Codul de identificare fiscală a societatii
8.3 Specificaţi cine are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor
Specificaţi pentru cetăţenii non-UE, care deţin calitatea de administrator, tipul de viză deţinută în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/ 2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare
Nr.crt.
 9.1.Nume şi Prenume administrator  |  9.2 Cod de identificare fiscală (CNP/ NIF) / Act de identitate (CI, Pasaport, etc)
9.3 Deţine/ Nu deţine viză  | 9. 4 Tip viză (doar daca deţine viză) | 9. 5 Scopul şederii în România (doar pentru Tip Viza = C sau D)
9.3 Deţine/ Nu deţine viză
Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/ administratorii societăţii
Nr.crt.
 10.1.Nume şi Prenume  |  10.2 Data naşterii | 10.3 Număr de telefon | 10.4 Adresa de e-mail
Există deschis/ deschise în ţară/ străinătate cont/ conturi bancare în numele persoanei impozabile?
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii
Nr.crt.
 11.1 Denumire bancă comercială  |  11.2 Ţara | 11.3 Valuta  | 11.4 Nume şi Prenume împuternicit pentru operaţiuni bancare 
11. 5 Cod de identificare fiscală (CNP/ NIF***) | 11.6 Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc) | 11.7 Calitatea/ funcţia deţinută 
Nominalizaţi beneficiarii reali ai operaţiunilor bancare, aşa cum sunt definiţi la art.4 din Legea nr.656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată
Nr.crt.
11.8 Nume şi Prenume beneficiar real al operaţiunilor bancare | 11. 9 Cod de identificare fiscala (CNP/ NIF) 
11.10  Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc) | 11.11 Ţara | 11.12 Adresa de domiciliu
Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii, conform prevederilor art.10 din Legea nr. 82/ 1991 - Legea contabilităţii  şi datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii
I. Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii 
ATENŢIE! Începeţi cu selectarea unui mod de organizare a contabilităţii, bifaţi una din căsuţele A sau B.După selecţie se  afişează tabelul pentru introducerea datelor de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii şi puteţi trece la completarea acestor date
II. Date de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii 
Nr.crt.
 12.1 Nume şi Prenume persoană fizică  |  12.2 Cod numeric personal (CNP) | 12.3 Data încheierii contractului de munca
12.4 Data început contract  | 12. 5 Data sfârşit  contract  | 12. 6 Funcţie
II. Date de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii 
Nr.crt.
 12.1 Denumire pers. fizică sau juridică autorizată CECCAR |  12.2 Cod de identificare fiscală (CUI/ CNP) | 12.3 Data încheierii contractului de prestări servicii | 12.4 Data început contract  | 12. 5 Data sfârşit contract  | 12. 6 Număr autorizaţie emisă de CECCAR
Specificaţi datele de identificare ale persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal sau deţin certificat digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale, în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii
Nr.crt.
 13.1.Nume şi Prenume persoană fizică  |  13.2 Cod de identificare fiscală (CNP/ NIF***) | 13.3 Alte acte de identitate (CI, Paşaport, etc)
13.4 Deţine/ Nu deţine certificat digital  | 13. 5 Calitatea deţinută în raport cu persoana impozabilă
13.4 Deţine/ Nu deţine certificat digital
Numar contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate:
Niciunul
Mai mic sau egal cu 10
Mai mare de 10
Specificaţi care sunt veniturile brute realizate de asociaţi si administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia
Nr.crt.
 15.1.Nume şi Prenume asociat/ administrator  |  15.2 Cod de identificare fiscala (CNP/ NIF) | 15.3 Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc)
15.4 Calitatea deţinută (asociat/ administator) | 15. 5 Natura venitului | 15.6 Valoarea brută (RON)
1
2 | 3 | 4
Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii*) persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat
Informaţiile pentru asociaţi şi administratori*) se vor completa astfel:
- Pentru persoane juridice române se va completa rezultatul contabil (profit/ pierdere) pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declaraţii;
- Pentru persoane juridice nerezidente se va completa cifra de afaceri obţinută pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declaraţii  
Nr.crt.
 16.1.Denumire asociati/administratori  |  16.2 Cod de identificare fiscala (CIF/ CUI/ Alte date de identificare)| 16.3 Calitatea detinuta 
16.4 Indicator conform mentiunii din subsolul tabelului | 16. 5 Valoare | 16.6 Moneda
1
2 | 3 | 4
Ce studii/ profesii au  administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni 
anterioare celei în care se depune declaraţia?
Nr.crt.
 17.1 Numele si Prenumele | 17.2 Studii  | 17.3 Profesie 
 17.4 Ocupaţie  |  17.5 Data început contract | 17.6 Data sfârşit contract
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
La câte societăţi comerciale deţin sau au deţinut  calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii,  administratorii şi asociaţii  persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
Nr.crt.
 1.Nume şi prenume/ Denumire | 2.Cod de identificare fiscala (CIF/CUI/CNP/NIF)/ Alte acte de identificare
  3.Calitatea (administrator/ asociat)  | 4.Numar societati
1
2 | 3
Nume si prenume/ Denumire
Tabel cu acte ce se regăsesc în arhiva ataşată versiunii electronice a prezentei declaraţii
ATENŢIE! Numele de fişier include extensia de nume de fişier, de exemplu: fisierulmeu.txt .Utilizaţi maxim 260 de caractere.Nu aveți posibilitatea să utilizați într-un nume de fișier niciunul dintre următoarele caractere: \ / ? : * " > < |
Nr.crt.
Denumire act ataşat 
Numele de fişier 
corespunzător actului 
(aşa cum se regăseşte în arhiva ataşată versiunii electronice a prezentului formular) 
Acest camp trebuie sa cuprinda numele de fisier. Numele de fisier include extensia de nume de fisier, de exemplu: fișierulmeu.txt .Utilizati maxim 260 de caractere.Nu aveți posibilitatea să utilizați într-un nume de fișier niciunul dintre următoarele caractere: \ / ? : * " > < |
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
              Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfăşor activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România.**)
    Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi prezenta anexă se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.
 
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
 
    *) În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexă se referă:
         a) la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         b) la asociaţi indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al socieţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Angajamentul de a nu desfăşura activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
Loc rezervat organului fiscal 
Total punctaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Situatii punctaj
Punctaj informativ
(punctaj minim=45)
Atenţie ! Este obligatoriu să treceţi prin VALIDARE. 
Salvaţi fisierul .xml pe un suport magnetic.
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