
ORDIN   Nr. 419 din  8 iunie 2007
pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum i pentru

aprobarea formularului "Decizie de înregistrare a sediului social i a domiciliului
fiscal"

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 473 din 13 iulie 2007

    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor,

    în temeiul art. 75 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Procedura de schimbare a sediului social în cazul comercian ilor al c ror
domiciliu fiscal coincide cu sediul social, prev zut  în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprob  Procedura de schimbare a sediului social în cazul contribuabililor care nu au
calitatea de comerciant, prev zut  în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprob  formularul "Decizie de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal",
cod M.E.F. 14.13.02.16/nc, prev zut în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i de arhivare ale
formularului men ionat la art. 3 sunt prev zute în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i se aplic
solicit rilor de schimbare a sediului social depuse dup  data de 1 iulie 2007.
    ART. 7
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor i Direc ia general  de
reglementare a colect rii crean elor bugetare din cadrul Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal , Direc ia general  a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului
Economiei i Finan elor i direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a
municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.

                    p. Ministrul economiei i finan elor,
                     Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu,
                             secretar de stat

    Bucure ti, 8 iunie 2007.
    Nr. 419.



    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de schimbare a sediului social în cazul comercian ilor al c ror domiciliu fiscal coincide
cu sediul social

    1. Prezenta procedur  se aplic  contribuabililor care, potrivit legii, au obliga ia
înregistr rii în registrul comer ului, denumi i în continuare comercian i.
    2. În cazul comercian ilor, modific rile intervenite în datele declarate ini ial i înscrise
în certificatul de înregistrare se fac prin completarea i depunerea cererii de înregistrare a
men iunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare, potrivit dispozi iilor
legale privind înregistrarea comercian ilor.
    3. Competen a de administrare a comercian ilor care î i modific  sediul social revine,
pân  la finalizarea procedurii de schimbare a sediului social i a domiciliului fiscal,
organului fiscal de la domiciliul fiscal, i anume organului fiscal de la vechiul sediu
social.
    4. Pentru modificarea domiciliului fiscal la noul sediu social, comerciantul depune la
organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat noul sediu social formularul 050
"Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului", aprobat prin Ordinul
ministrului finan elor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare
fiscal  a contribuabililor, înso it de documentele prev zute la pct. 31.2 sau 31.3, dup
caz, din Normele metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur  fiscal , aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.050/2004. Copiile
de pe documente se certific  pe fiecare pagin  de organul fiscal competent, pentru
conformitate cu originalul.
    5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucr toare de la înregistrare, prin scrisoare
recomandat  cu confirmare de primire, de c tre organul fiscal prev zut la pct. 4 c tre
organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în
vederea întocmirii formalit ilor de transfer al dosarului fiscal.
    6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii i va fi
înso it de un exemplar al certificatului de atestare fiscal , precum i de fi a de eviden  pe
pl titor.
    7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscal  se comunic i contribuabilului de

tre organul fiscal emitent.
    8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  noul
sediu social i domiciliu fiscal emite, în termen de maximum 3 zile lucr toare, Decizia de
înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal, potrivit modelului prev zut în anexa
nr. 3 la ordin.
    9. Decizia de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal se întocme te în 3
exemplare, se vizeaz  de conduc torul compartimentului de specialitate i se aprob  de
conduc torul unit ii fiscale.
    10. Un exemplar al deciziei se comunic  contribuabilului, potrivit art. 44 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    11. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum i
scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se opereaz  cu data
comunic rii deciziei potrivit pct. 10.



    12. De la data prev zut  la pct. 10, competen a pentru administrarea comerciantului
revine organului fiscal de la noul sediu social i domiciliu fiscal.
    13. Un exemplar al Deciziei de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal se
transmite, înso it de o copie a documentului care atest  data comunic rii deciziei potrivit
pct. 10, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
    14. Dosarul solicit rii de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal se
arhiveaz  la dosarul fiscal al comerciantului i cuprinde:
    a) formularul 050 "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului";
    b) documenta ia depus  de comerciant;
    c) Decizia de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal;
    d) orice alte documente emise sau primite în cadrul procedurii.

    ANEXA 2

                                PROCEDURA
de schimbare a sediului social în cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant

    1. Prezenta procedur  se aplic  contribuabililor care nu au, potrivit legii, obliga ia
înregistr rii în registrul comer ului i al c ror sediu social coincide cu domiciliul fiscal.
    2. Contribuabilul care î i schimb  sediul social depune la organul fiscal în a c rui raz
teritorial  este situat noul sediu social formularul 010 "Declara ie de
înregistrare/Declara ie de men iuni pentru persoane juridice, asocieri i alte entit i f
personalitate juridic " i formularul 050 "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al
contribuabilului", aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 262/2007
pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscal  a contribuabililor, înso ite de
documentele doveditoare ale datelor înscrise în declara ie, potrivit Normelor
metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.050/2004. Copiile de pe
documente se certific  pe fiecare pagin  de organul fiscal competent, pentru conformitate
cu originalul.
    3. Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal se transmite, în maximum 3 zile
lucr toare de la înregistrare, prin scrisoare recomandat  cu confirmare de primire, de

tre organul fiscal prev zut la pct. 2 c tre organul fiscal în a c rui raz  teritorial
contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalit ilor de
transfer al dosarului fiscal.
    4. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii i va fi
înso it de un exemplar al certificatului de atestare fiscal , precum i de fi a de eviden  pe
pl titor.
    5. Un exemplar al certificatului de atestare fiscal  se comunic i contribuabilului de

tre organul fiscal emitent.
    6. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  noul
domiciliu fiscal emite, în termen de maximum 3 zile lucr toare, Decizia de înregistrare a
sediului social i a domiciliului fiscal, potrivit modelului prev zut în anexa nr. 3 la ordin.
    7. Decizia de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal se întocme te în 3
exemplare, se vizeaz  de conduc torul compartimentului de specialitate i se aprob  de
conduc torul unit ii fiscale.



    8. Un exemplar al Deciziei de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal se
comunic  contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum i scoaterea
din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se opereaz  cu data comunic rii
deciziei potrivit pct. 8.
    10. De la data prev zut  la pct. 8, competen a pentru administrarea contribuabilului
revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
    11. La data înregistr rii în registrul contribuabililor, noul organ fiscal emite certificatul
de înregistrare fiscal , având înscris noul sediu social i domiciliu fiscal.
    12. Dup  primirea Deciziei de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal,
contribuabilul se prezint  la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  noul sediu
social, pred , în vederea anul rii, vechiul certificat de înregistrare fiscal i îl ridic  pe cel
nou.
    13. Un exemplar al Deciziei de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal se
transmite, înso it de o copie a documentului care atest  data comunic rii deciziei potrivit
pct. 8, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
    14. Dosarul solicit rii de schimbare a sediului social i a domiciliului fiscal se
arhiveaz  la dosarul fiscal al contribuabilului i cuprinde:
    a) formularul 050 "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului";
    b) documenta ia depus  de comerciant;
    c) decizia de înregistrare a domiciliului fiscal;
    d) certificatul de înregistrare fiscal  anulat;
    e) copia certificatului de înregistrare fiscal  eliberat;
    f) orice alte documente emise sau primite în cadrul procedurii.

    ANEXA 3
                                     MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
                                 AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

    DIREC IA GENERAL  A FINAN ELOR PUBLICE               Nr. ...../......
    A ....................................
    ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE
    A ....................................

                                    DECIZIE
         de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal

    C tre:
    Denumire .................................................................
    ..........................................................................
    Cod de identificare fiscal  ....................................
    Jude ul ........................................................
    Localitatea ......................, codul po tal ...............
    Str. ........................................ nr. ..............
    bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., telefon ....., fax ..... .

    Ca urmarea cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, depus  de dumneavoastr  sub
nr. ................. din ................, v  comunic m c  noul sediu social i
domiciliu fiscal au fost înregistrate la urm toarea adres :

    Jude ul ........................................................
    Localitatea ......................, codul po tal ...............
    Str. ......................... nr. ..........,
    bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ....... .



                        Conduc torul unit ii fiscale,

            Numele i prenumele ..................................
        Semn tura i tampila unit ii ..............................

                           eful compartimentului,

            Numele i prenumele ..................................

    Cod M.E.F. 14.13.02.16/nc

    ANEXA 4

    CARACTERISTICILE DE TIP RIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE
I DE ARHIVARE ALE FORMULARELOR

    Decizie de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal
    1. Denumire: Decizie de înregistrare a sediului social i a domiciliului fiscal.
    2. Cod: 14.13.02.16/nc.
    3. Format: A4/t2.
    4. Se tip re te:
    - într-o singur  culoare;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    5. U/M: file.
    6. Se difuzeaz : gratuit.
    7. Se utilizeaz : la înregistrarea sediului social i a domiciliului fiscal.
    8. Se întocme te în:
    - 3 exemplare;
    - de: contribuabili sau de c tre reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.
    9. Circul :
    - originalul la contribuabil;
    - o copie la organul fiscal de la noul sediu social i domiciliu fiscal;
    - o copie la organul fiscal de la vechiul sediu social i domiciliu fiscal.
    10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului.


