NOTIFICARE

014

privind modificarea anului fiscal
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
Județ

Sector

Localitate

Strada

Nr.

Et.

Ap.

Cod poștal

Bloc

Sc.

Telefon

Fax

E-mail

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

III. ÎN TEMEIUL DISPOZIŢIILOR ART. 16 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:

 Optez pentru modificarea anului fiscal. Anul fiscal modificat începe cu:
ziua ........ luna ........ anul .................

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declaraţia
Funcţia

Semnătura

Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare

Data înregistrare

Numele persoanei care a verificat

_______________________________________________
Nr.de operator de date cu caracter personal 759
Cod: 14.13.03.14

/

/

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (014)
"Notificare privind modificarea anului fiscal"

Formularul (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" se utilizează de către
contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.
Formularul (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" se depune la organul
fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la
data înregistrării contribuabilului, după caz.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi
corect toate datele prevăzute:
- un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la
registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
- un exemplar se păstrează de către contribuabil.
Completarea formularului:
Secţiunea I "DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului
plătitor de impozit pe profit.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală
atribuit contribuabilului, potrivit legii.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal
al contribuabilului.
Secţiunea II "DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele şi
prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală
atribuit împuternicitului pentru activitatea proprie.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Secţiunea III se completează bifând caseta corespunzătoare exprimării opţiunii
de modificare a anului fiscal şi înscriind ziua/luna/anul de început a anului fiscal
modificat, potrivit art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

