Anexa nr. 7

050

CERERE DE ÎNREGISTRARE/MODIFICARE
A DOMICILIULUI FISCAL AL
CONTRIBUABILULUI

Nr de operator de date
cu caracter personal –
759

I. FELUL CERERII
1. CERERE DE ÎNREGISTRARE
2. CERERE DE MODIFICARE

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Nume, prenume/ Denumire
2. Cod de identificare fiscală
3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Judeţ

Localitate

Sector

Strada
Et.

Nr.
Ap.

Cod poştal

Bloc

Sc.

Detalii adresă
Ţara

Telefon

Fax

E-mail

4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
III. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal

Bloc

Sc.

Detalii adresă
Ţelefon

Fax

E-mail

IV. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
Judeţ

Localitate

Strada
Et.

Sector
Nr.

Ap.

Cod poştal
Fax

Bloc

Detalii adresă
Telefon
E-mail

V. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
Nr. act împuternicire
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME

Reprezentant legal

Reprezentant fiscal
Data

Sc.

DOMICILIUL FISCAL
Judeţ

Localitate

Sector

Strada
Et.

Nr.
Ap.

Cod poştal

Fax

Bloc

Sc.

Telefon
E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele și prenumele persoanei care face declarația
Funcția
Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare
Numele şi prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie
Cod 14.13.04.16

Dată înregistrare

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (050) "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al
contribuabilului"
Depunerea cererii
Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune de
către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care
contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliu fiscal.
Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la
registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de
legislaţia în vigoare, şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a
spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul
domiciliu fiscal al contribuabilului.
Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate
datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul
fiscal competent.
Completarea cererii
I. FELUL CERERII
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul cererii de modificare se completează toate rubricile formularului cu datele
valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Nume, prenume/Denumire
Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.
Rândul 2. Cod de identificare fiscală
Se completează cu:
- codul unic de înregistrare, pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi
care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, conform art. 82 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- codul de înregistrare fiscală, pentru:
- persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,
cu excepţia persoanelor juridice, precum şi a altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la
registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;
- persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere, cu excepţia persoanelor fizice, precum şi altor entităţi care se înregistrează potrivit legii
speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală;
- codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 82 alin. (1)
lit. d) din Codul de procedură fiscală.
Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfăşurare efectivă a
activităţii principale, după caz.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul
legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe
care îl reprezintă.
Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu
ocazia înfiinţării sau autorizării.
III. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
Se completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal.

IV. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL
CONTRIBUABILULUI
Se completează adresa unde contribuabilul doreşte să-şi stabilească noul domiciliu fiscal.
V. REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţia cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat
prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la
organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau
numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal.
Date de identificare:
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/
reprezentantului fiscal.

