








Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                                  Anexa nr.2

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului 173

"Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit"
 

Formularul 173 "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit" se completează de
către persoanele juridice care optează să fie tratate drept grup fiscal în domeniul impozitului pe profit,
potrivit art.42^3 din Codul fiscal.
    Formularul de cerere se completează şi pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire
la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.
    Cererea se  completează, de către  persoana juridică responsabilă  a grupului fiscal  în  domeniul
impozitului  pe  profit,  cu  ajutorul  aplicației  informatice  afișată  pe  site-ul  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
       
   Completarea formularului se face astfel:

Se  marchează  cu  "X"  caseta  "Cerere  de  implementare"  dacă  formularul  reprezintă  cerere  de
implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, caseta "Cerere de modificare" dacă
reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal
în domeniul impozitului pe profit, caseta "Cerere de desființare" dacă formularul reprezintă o cerere de
desființare a grupului fiscal sau caseta  "Cerere de continuare a aplicării sistemului" dacă se dorește
reînnoirea opțiunii după încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali.

    I. Secţiunea date de identificare a membrilor grupului în domeniul impozitului pe profit

    Se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice responsabile a grupului fiscal şi ale membrilor
acestui  grup:  codul  de identificare  fiscală,  denumirea,  adresa  domiciliului  fiscal  şi  obiectul  de
activitate.

În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de persoană responsabilă a
grupului sau de membru este reprezentat printr-un reprezentant legal/împuternicit, se înscriu datele de
identificare  ale  acestuia,  precum  și  numărul  şi  data  cu  care  împuternicitul  a  înregistrat  actul  de
împuternicire, în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

II.  Secţiunea privind implementarea grupului  fiscal  în domeniul  impozitului  pe profit  se
completează în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de implementare.

Se  bifează  cu  "X",  în  mod  corespunzător,  entitățile  care  formează  grupul  fiscal  în  domeniul
impozitului pe profit, potrivit art.42^2 pct.1.

De asemenea, prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare, se declară pe propria răspundere, că
fiecare membru al grupului îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la  art.42^3 alin.2 din Codul
fiscal.

La  "Cererea  privind  grupul  fiscal  în  domeniul  impozitului  pe  profit"  se  anexează  certificatul
constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte documentele justificative din
care să rezulte îndeplinirea condiţiei de deţinere prevăzută la art.42^2 pct.1 din Codul fiscal.

Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscală a impozitului pe profit este de 5 ani fiscali,
calculati începând cu primul an al aplicării sistemului de consolidare fiscală și până la desființarea
grupului fiscal.

Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită
aplicarea consolidării fiscale.

   



 III. Secţiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal în domeniul

impozitului pe profit se completează în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de modificare.
Se bifează cu "X" evenimentul  survenit  ulterior implementării  grupului,  pentru care persoana

responsabilă a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit are obligaţia să notifice organul fiscal
competent, în condiţiile prevăzute de art.42^3 și art.42^4 din Codul fiscal.
   Astfel,  în situația  în care,  în cadrul  grupului fiscal intră un nou/noi membru/membrii,  conform
dispozițiilor  art.42^4  alin.(1)  și  alin.(3)  din  Codul  fiscal,  la  pct.A  se  bifează  cu  "X"  căsuța
corespunzătoare.

Se înscriu datele de identificare ale noului/noilor membru/ membrii: codul de identificare fiscală,
denumirea, adresa domiciliului fiscal şi obiectul de activitate.

În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de nou membru al grupului
fiscal este reprezentat printr-un reprezentant  legal/împuternicit,  se înscriu datele  de identificare ale
acestuia,  precum și  numărul  şi  data  cu care  împuternicitul  a  înregistrat  actul  de  împuternicire,  în
condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

De asemenea, prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare, se declară pe propria răspundere, că
membrul  nou al  grupului  îndeplinește  cumulativ  condițiile  prevăzute  la  art.42^3 alin.2  din  Codul
fiscal.

În situația în care, din grupul fiscal are loc ieșirea unui/unor membru/membrii,la pct.B se bifează
cu "X" căsuța corespunzătoare ieșirii din grup conform art.42^4 alin.(2) și alin (3).

Se înscriu datele de identificare ale membrului/membrilor care iese/ies din grupul fiscal: codul de
identificare fiscală, denumirea, adresa domiciliului fiscal şi obiectul de activitate.

În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat printr-un reprezentant
legal/împuternicit,  se înscriu datele  de identificare ale acestuia,  precum și numărul şi data cu care
împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

În cazul ieșirii unui/unor membru/membrii din cadrul grupului conform art.42^4 alin.(2) și alin.(3)
se bifează corespunzător condiția/condițiile care nu mai este/sunt îndeplinită/îndeplinite, de la art.42^2
pct.1,de la art.42^3 alin.2 lit.b)-g), respectiv de la art.42^8 alin.(3).

Atunci  când  grupul  fiscal  se  desființează,  la  pct.C  se  bifează  cu  "X"  căsuța  corespunzătoare
situației care a condus la desființare: decizia voluntară a membrilor grupului, respectiv neîndeplinirea
condițiilor prevăzute la art.42^2 pct.1 și art.42^3 alin.2 lit.b)-g)

În situația  în care grupul fiscal  în domeniul  impozitului  pe profit  se desființează ca urmare a
neîndeplinirii  condițiilor  prevăzute  la  art.42^3 alin.2  lit.b)-g),  se  bifează,  în  mod corespunzător  și
condiția/condițiile  prevăzută/prevăzute  la  articolul  anterior  menționat,  care  nu  mai  este/sunt
îndeplinită/îndeplinite.

IV.Secţiunea privind continuarea aplicării  sistemului  se completează  în  situația  în  care  se
dorește  menținerea  grupului  fiscal  și  continuarea  sistemului  de  consolidare  fiscală  în  domeniul
impozitului pe profit, după încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali.

De asemenea se bifează  și  perioada pentru care se dorește  continuarea  aplicării  sistemului  de
consolidare fiscală.
    Cererea se semnează de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal.


