
ANEXA 3

Denumirea contribuabilului: _________________________________
Cod de identificare fiscală: __________________________________
Nr. de înregistrare în registrul comerțului ______________________
Domiciliul fiscal: localitatea _________________________________
str. ______________________ nr. _______, bl. _______, sc. ______,
ap. ________ județul/sectorul _______________________________
Nr. _______________/din data de ____________________

NOTIFICARE
privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv privind

identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare a grupului de întreprinderi multinaționale,
conform prevederilor pct. 7 și 8 din secțiunea a II-a din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

Stimată doamnă/Stimate domn,

Societatea __________________________________________________________________________,
(denumirea contribuabilului)

având domiciliul fiscal în
_________________________________________________________________________________________,

(localitatea, str. , nr. , bl. , sc. , ap. , județul/sectorul)

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul ____________________ și având codul de identificare
fiscală _________________, reprezentată de _______________________, în calitate de _________________,
în conformitate cu prevederile pct. 7 și 8 din secțiunea a II-a din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă informează că aceasta face parte din
grupul de întreprinderi multinaționale
_________________________________________________________________________________________,

(denumirea grupului de întreprinderi multinaționale)

având  calitatea  de  societate-mamă finală/societate-mamă surogat/entitate  constitutivă  desemnată/entitate
constitutivă.

Totodată, societatea
_________________________________________________________________________________________

(denumirea contribuabilului)

vă  informează  că  formularul  "Raportul  pentru  fiecare  țară  în  parte"  la  nivelul  grupului  de  întreprinderi
multinaționale din care face parte va fi depus în
_________________________________________________________________________________________,

     (jurisdicția fiscală)

entitatea raportoare fiind
_________________________________________________________________________________________,

(denumirea entității raportoare)

având codul de identificare fiscală și rezidența fiscală în ___________________________________________ .
Anul fiscal de raportare al grupului de întreprinderi multinaționale (din care face parte contribuabilul

declarant) începe la data de __________________ și se încheie la data de ___________________ .
Anul fiscal de raportare al societății

_________________________________________________________________________________________
(denumirea contribuabilului)

începe la data de __________________ și se încheie la data de __________________ .

Societatea _______________________________

Reprezentată prin _________________________

Calitatea reprezentantului ___________________

Semnătura și ștampila societății în original


