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Declarație1) pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE 
Denumire:   
Forma de organizare:  
Cod de identificare fiscală :  
 
II. DOMICILIUL FISCAL 
 
III. DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
1. Date privind administratorii2)/asociații3) persoane fizice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA
 
 
2.Date privind administratorii2)/asociații3) persoane juridice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA
 
Persoana impozabilă are sediul social stabilit în baza  . Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7) la mai mult de o persoană impozabilă8) la care a fost finalizată procedura9) insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7) la mai mult de o persoană impozabilă8) declarată inactivă10) fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată.  Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7) la mai mult de o persoană impozabilă8) la care a fost anulată11)  înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.  Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante12) înregistrate de persoanele impozabile8) la care  dețin calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7) nu este mai mare de 50.000 lei.  Nu am înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nu dețin calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7) la mai mult de o persoană impozabilă8) care au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare. Nu am deținut calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7) la mai mult de o persoană impozabilă8) care au avut înscrise în cazierul13) fiscal infracțiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data la care am deţinut calitatea de administrator2) , asociat3) , acţionar5) , titular6) sau membru7). Persoana/ persoanele împuternicite pentru a desfășura operațiuni pe contul/conturile bancare ale persoanei impozabile are/au calitatea de administrator sau asociat al persoanei impozabile. Persoana impozabilă are  .   Pe lângă consecințele de natură penală, falsul în declarații atrage încadrarea persoanei fizice/juridice în categoria de risc ridicat, în contextul evaluării riscului fiscal al persoanelor impozabile la care aceasta deține calitatea de administrator, asociat/acționar.
Acuratețea datelor cuprinse în cadrul prezentei declarații se evaluează, în termen de 15 zile de la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, pe baza datelor deținute de organul fiscal.
Nu fac obiectul prezentei declaraţii persoanele impozabile care se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţiile din prezenta declarație sunt furnizate de:
       a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
       b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, și administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Calcul
Semnătura
Semnătura
1)Perioada de valabilitate a declarației pe proprie răspundere în evidențele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia  prin  mijloace electronice.  În cazul în care se transmit mai multe declaraţii pe proprie răspundere aferente unei singure declarații de mențiuni (formular 010) organul fiscal va considera valabilă ultima declaraţie transmisă. Orice declaraţie pe proprie răspundere transmisă după data la care a fost demarată  procedura de înregistrare în scopuri de TVA nu se consideră validă.
2)Prin administrator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființătă în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
3)Prin asociat se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥  cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații. 
4)În situaţia în care persoana respectivă deţine mai multe NIF-uri se va alege unul dinte ele.
5)Prin acţionar se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥  cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.
6)Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA) respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
7)Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
8)Prin persoană impozabilă se înțelege:
- societatea  înființată  în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societății la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul căreia asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar respectiv de administrator;
- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari respectiv membri.
9)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost finalizată procedura insolvenţei/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenţei/falimentului.
10)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost declarată inactivitatea  fiscală, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă declarată inactivă.
11)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost anulat codul de TVA.
12)În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.
13)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data înscrierii în cazierul fiscal a infracțiunilor și/sau faptelor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă care avea  fapte înscrise în cazierul fiscal.
 
Calcul
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Calcul
I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE 
Calcul
II. DOMICILIUL FISCAL 
Calcul
 Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto judet, apoi selectati din lista valoarea dorita
Pe lângă consecințele de natură penală, falsul în declarații atrage încadrarea persoanei fizice/ juridice în categoria de risc ridicat, în contextul evaluării riscului fiscal al persoanelor impozabile la care aceasta deține calitatea de administrator, asociat/acționar.
 
Acuratețea datelor cuprinse în cadrul prezentei declarații se evaluează, în termen de 15 zile de la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, pe baza datelor deținute de organul fiscal.
 
Nu fac obiectul prezentei declaraţii persoanele impozabile care se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Informaţiile din prezenta declarație sunt furnizate de:
       a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
       b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, și administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
ATENȚIE! 
1. Criteriul referitor la sediul social nu este îndeplinit dacă sediul social al persoanei impozabile este stabilit la sediul profesional al avocatului.
 
2. Administratorii/ asociații cetațeni străini ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să dețină număr de identificare fiscală (NIF).
 
3. Criteriul referitor la contul bancar și împuterniciții pe cont nu este îndeplinit dacă persoana impozabilă nu deține cont bancar sau persoanele împuternicite pentru a desfășura operațiuni pe conturile bancare nu dețin în cadrul persoanei impozabile inclusiv calitatea de asociat și/ sau administrator.
Calcul
III.DATE PRIVIND ADMINISTRATORII2) / ASOCIAȚII3) PERSOANE FIZICE/ JURIDICE AI PERSOANEI IMPOZABILE CARE SOLICITA INREGISTRAREA IN SCOPURI DE TVA
Calcul
DATE PRIVIND PERSOANA DIN CADRUL PERSOANEI IMPOZABILE
Tipul persoanei 
Tipul persoanei
DATE PRIVIND PERSOANA CARE SEMNEAZA PREZENTA DECLARATIE
Tip semnatura
(daca administratorul/ asociatul este persoana fizica, atunci acesta semneaza in nume propriu; daca administratorul/ asociatul este persoana juridica, atunci persoana care semneaza este reprezentanta respectivei persoane juridice)
Tip semnatura
protected
Calitatea  persoanei fizice in cadrul persoanei impozabile 
Date de identificare a persoanei care semneaza aceasta declaratie 
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita
Domiciliul persoanei care semneaza aceasta declaratie
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita                  Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto judet, apoi selectati din lista valoarea dorita
DATE PRIVIND PERSOANA JURIDICA DIN CADRUL PERSOANEI IMPOZABILE REPREZENTATA IN ACEASTA DECLARATIE
Date privind actul de imputernicire a reprezentantului
Calitatea  persoanei juridice in cadrul persoanei impozabile 
Sediul social
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita                  Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto judet, apoi selectati din lista valoarea dorita
DATE PRIVIND SEDIUL PERSOANEI IMPOZABILE
DATE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII PERSOANEI IMPOZABILE
Urmatoarele informatii se declara daca contabilitatea persoanei impozabile este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii
1)Perioada de valabilitate a declarației pe proprie răspundere în evidențele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia  prin  mijloace electronice.  În cazul în care se transmit mai multe declaraţii pe proprie răspundere aferente unei singure declarații de mențiuni (formular 010) organul fiscal va considera valabilă ultima declaraţie transmisă. Orice declaraţie pe proprie răspundere transmisă după data la care a fost demarată  procedura de înregistrare în scopuri de TVA nu se consideră validă.   2)Prin administrator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființătă în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.   3)Prin asociat se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥  cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.    4)În situaţia în care persoana respectivă deţine mai multe NIF-uri se va alege unul dinte ele.   5)Prin acţionar se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥  cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.   6)Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA) respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).   7)Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).   8)Prin persoană impozabilă se înțelege: - societatea  înființată  în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societății la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul căreia asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar respectiv de administrator; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari respectiv membri.   9)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost finalizată procedura insolvenţei/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenţei/falimentului.   10)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost declarată inactivitatea  fiscală, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă declarată inactivă.   11)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost anulat codul de TVA.   12)În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.   13)Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data înscrierii în cazierul fiscal a infracțiunilor și/sau faptelor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă care avea  fapte înscrise în cazierul fiscal. 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