
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Nr. de înregistrare
la organul fiscal .........
Data ............……........

DECLARA IA FISCAL
depus  la organul fiscal din România în baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal de persoanele juridice str ine care înfiin eaz  sau desfiin eaz  o

reprezentan  în cursul anului fiscal

A. Persoana juridic  str in  (1) ...........……………………………………...................., cu sediul în (2)
......…………………..........., str. ....………………............ nr. ..., ara .......………………....., înregistrat  la
organul fiscal din (3) ...........……………................, str. ....................... nr. ..........., la nr. ......, declar
urm toarele:
    a) începând cu data de (4) ........... func ioneaz  în România reprezentan a persoanei juridice str ine (1)
.......………………………………………………………...................., în baza autoriza iei eliberate de Ministerul
Economiei i Comer ului sub nr. ............... din .................., conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu
modific rile ulterioare, i Hot rârii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modific rile ulterioare;
    b) începând cu data de (5) ............ înceteaz  s  mai func ioneze în România reprezentan a persoanei
juridice str ine (1) …………………………........................., potrivit în tiin rii Ministerului Economiei i
Comer ului nr. (6) ............. din ................. de retragere a autoriza iei nr. ............. din .................... sau în
urma desfiin rii reprezentan ei de c tre persoana juridic  str in  (1) ........................., potrivit comunic rii
transmise Ministerului Economiei i Comer ului nr. ............ din .................... .
B. Obiectul (7) de activitate al reprezentan ei înfiin ate/desfiin ate potrivit autoriza iei este/a fost urm torul:
...………………………………………………………………………………………………….................................. .
……………………………………………………………………..……………………………………………………….
C. Reprezentan a (8) înfiin at /desfiin at  are/a avut sediul în ....…………..................., str.
..........…………....... nr. ...., bl. ....., ap. ...., jude ul/sectorul ......…………....., telefon ..........., fax ............, e-
mail ............., cod po tal ................, cu urm torul cod de identificare fiscal : .................................
D. Persoana (9) (persoanele) care angajeaz /a angajat reprezentan a fa  de organul fiscal din România
este/a fost:
    ....................…………………………………………….……………………….................................................... .
E. Reprezentan a persoanei fizice str ine mai reprezint /a mai reprezentat urm toarele firme în România
(10): …………………………………………………………………………….…....…...............................................
………………………………………………………………….…………………………………………………………..
F. Impozitul (11) pentru perioada ...................... 200..., datorat de reprezentan a înfiin at /desfiin at ,
reprezint  echivalentul în lei al sumei de ...……….............. euro.
G. Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt
corecte i complete.

Semn tura
        Persoana juridic  str in                Reprezentantul reprezentan ei

Data ....................

Cod M.F.P. 14.13.01.17/r



INSTRUC IUNI
de completare a formularului "Declara ie fiscal  depus  la organul fiscal din

România în baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de
persoanele juridice str ine care înfiin eaz  sau desfiin eaz  o reprezentan  în

cursul anului fiscal"

    A. Declara ia se completeaz  de persoana juridic  din str in tate care a înfiin at sau a
desfiin at o reprezentan  în cursul anului fiscal i se depune la organul fiscal în a c rui
raz  teritorial  reprezentan a î i desf oar /înceteaz  activitatea, prin înscrierea datelor la
pct. 1) - 6) astfel: 1) completarea spa iului cu denumirea persoanei juridice str ine; 2)
înscrierea localit ii unde persoana juridic  str in  î i desf oar  activitatea i ara
respectiv ; 3) înscrierea localit ii organului fiscal unde este înregistrat  persoana juridic
str in  care a înfiin at/desfiin at reprezentan a în România. Pct. 4), 5) i 6) se completeaz
în func ie de situa ie, respectiv cu datele privind înfiin area/desfiin area reprezentan ei,
prev zute în comunic rile Ministerului Economiei i Comer ului.
    B, C, D, E. Pct. 7) - 10) se completeaz  cu datele care privesc reprezentan a
înfiin at /desfiin at  în cursul anului fiscal, dup  caz, respectiv men ionarea firmelor
reprezentate în România.
    F. Pct. 11) se completeaz  cu impozitul datorat pentru activitatea desf urat  în cursul
anului fiscal.

Caracteristici de tip rire, modul de difuzare, utilizare i p strare a formularelor
Declara ie fiscal  privind înfiin area sau desfiin area unei reprezentan e în cursul

anului fiscal

    Cod: 14.13.01.17/r
    Format: A4/t1
    U/M: file
    Se difuzeaz : gratuit
    Caracteristici de tip rire: - se tip re te pe o singur  fa , într-o singur
                                  culoare
                                - se poate utiliza i echipament informatic
                                  pentru completare i editare
    Se utilizeaz  la:   - estimarea impozitului pe reprezentan e
    Se întocme te în:  - 2 exemplare
                  de:           - persoana juridic  str in  sau de
                                  reprezentantul reprezentan ei, desemnat de
                                  persoana juridic  str in  care a înfiin at sau
                                  a desfiin at reprezentan a în România
    Circul :                  - originalul la organul fiscal în a c rui raz
                                  teritorial  reprezentan a î i
                                  desf oar /înceteaz  activitatea
                                - copia la reprezentan
    Se arhiveaz :      - la dosarul fiscal al reprezentan ei.


