
















































Anexa nr.2

Instruc iuni de completare a formularului (010)
"Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoane juridice,

asocieri i alte entit i f  personalitate juridic "

Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru persoane juridice,
asocieri i alte entit i f  personalitate juridic , denumit  în continuare declara ie, se
completeaz i se depune de c tre persoanele juridice, asocierile i alte entit i f
personalitate juridic .

Declara ia de înregistrare se completeaz  cu ocazia primei înregistr ri fiscale, de
regul  cu ocazia înfiin rii, iar declara ia de men iuni se completeaz  ori de câte ori se
modific  datele declarate anterior.

Declara ia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal,
la registratura organului fiscal competent sau la po  prin scrisoare recomandat , la
termenele stabilite de legisla ia în vigoare.

Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  direct, prin împuternicit sau reprezentant

legal,
- organul fiscal în a c rui raz  teritorial  î i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în

cazul depunerii
- declara iei de men iuni, organul fiscal în a c rui eviden  este înregistrat;
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  prin reprezentant fiscal, organul fiscal

competent
- pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaz  în dou  exemplare, înscriind cu majuscule, cite i corect,

toate datele prev zute. Un exemplar se p streaz  de contribuabil, iar cel lalt exemplar se
depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz  cu "X" unul din punctele 1. sau 2., dup  caz.
Aten ie! In cazul declara iei de men iuni se completeaz  toate rubricile formularului cu

datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac  acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscal
Nu se completeaz  la înregistrarea ini ial .
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicitul/

reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscal  al contribuabilului pe care îl
reprezint .

în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de reprezentantul fiscal, se va
înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al
persoanei impozabile.

Rândul 2. Denumire
Se completeaz  cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaz  cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Aten ie! în cazul în care declara ia este completat  de c tre

împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele
de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezint .

în cazul în care declara ia se completeaz  pentru înregistrarea fiscal  a unui sediu
permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului



permanent sau sediului fix.
Rândul 4. Forma de organizare
Se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabil, în func ie de forma de organizare a activit ii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Rândul 1. Num r autoriza ie de func ionare/Num r act legal de înfiin are
Se va înscrie, dup  caz, num rul i data autoriza iei de func ionare emise de

organul competent, num rul i data actului normativ prin care s-a înfiin at contribuabilul,
num rul i data hot rârii judec tore ti de înfiin are sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat

cu ocazia înfiin rii sau autoriz rii.
Rândul 3. Felul sediului
Se marcheaz  cu "X" felul sediului pentru care se solicit  înregistrarea, dup  caz.
Codul de identificare fiscal  a unit ii înfiin toare se completeaz  numai în cazul

declara iilor de men iuni depuse de sucursale.
Rândul 4. Codul de identificare fiscal  a unit ii divizate
Se completeaz  în cazul în care înfiin area contribuabilului se face prin divizare.
Rândul 5. Forma juridic
Se înscrie forma juridic  conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finan elor

Publice, existent la sediul organului fiscal i pe site-ul de Internet al Ministerului Finan elor
Publice la adresa www.mfinante.ro .

Rândul 6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul

Finan elor Publice, existent la sediul organului fiscal i pe site-ul de Internet al Ministerului
Finan elor Publice la adresa www.mfinante.ro .

D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaz  cu "X" în cazul în care, în rela iile cu organul fiscal, contribuabilul

este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal i se înscrie
num rul i data înregistr rii la organul fiscal, de c tre împuternicit, a actului de împuternicire,
în form  autentic i în condi iile prev zute de lege sau num rul i data înregistr rii deciziei
de aprobare a calit ii de reprezentant fiscal, dup  caz.

Date de identificare
Se completeaz  cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului

legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea ad ugat . Se marcheaz  cu „X" de c tre contribuabilii

care solicit  înregistrarea ca persoan  impozabil  în scopuri de TVA. La înfiin are
Rândul 1.1. Se estimeaz  cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz  s  o

realizeze în perioada r mas  pân  la sfâr itului anului calendaristic, din opera iuni taxabile
i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f  drept de deducere

prev zute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, denumit  în continuare Codul fiscal, dac  acestea nu
sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b) din Codul fiscal.
Rândul 1.2. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru

aplicarea regimului normal de TVA, de i estimeaz  c  vor realiza o cifr  de afaceri
inferioar  plafonului de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit  din
opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f
drept de deducere prev zute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac
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acestea nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:
- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin  propor ional

cu perioada r mas  de la înfiin are i pân  la sfâr itul anului, frac iunea de lun
considerându-se o lun  calendaristic  întreag .

Rândul 1.3. se marcheaz  cu "X" de c tre persoanele impozabile care realizeaz
în exclusivitate opera iuni care nu dau drept de deducere a TVA.

Rândul 1.4. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care efectueaz  opera iuni în
afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul
fiscal.

Rândul 1.5. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru
taxarea opera iunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior înregistr rii
fiscale

Rândurile 1.6. - 1.9. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A.
Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul înregistr rii ca persoan  impozabil  în scopuri

de T.V.A.: înregistrare prin dep irea plafonului de scutire sau prin op iune.
Rândul 1.10. se completeaz  în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A i numai dac ,

urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat  în anul precedent, se modific  perioada fiscal .
Rândul 1.11 Perioada fiscal
Se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data solicit rii înregistr rii sau ulterior

înregistr rii în scopuri de TVA.
Persoana impozabil  care se înregistreaz  în cursul anului declar  cu ocazia

înregistr rii cifra de afaceri pe care preconizeaz  s  o realizeze în perioada r mas  pân  la
sfâr itul anului calendaristic. Dac  cifra de afaceri estimat  nu dep te plafonul prev zut la
art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunz tor num rului de luni r mase pân  la
sfâr itul anului calendaristic, persoana impozabil  va depune deconturi trimestriale în anul
înregistr rii.

întreprinderile mici care se înregistreaz  în scopuri de TVA în cursul anului, declar  cu
ocazia înregistr rii cifra de afaceri realizat , recalculat  în baza activit ii
corespunz toare unui an calendaristic întreg. Dac  aceast  cifr  dep te plafonul
prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscal  va fi luna
calendaristic . Dac  aceast  cifr  de afaceri recalculat  nu dep te plafonul prev zut la
art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil  va utiliza trimestrul calendaristic ca
perioad  fiscal .

în cazul în care contribuabilul folose te, ca perioada fiscal , semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei
perioade fiscale. Scoaterea din eviden  ca persoan  impozabil  înregistrat  în scopuri de
TVA

Rândurile 1.12. - 1.13. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul scoaterii din eviden  ca persoan
impozabil  înregistrat  în scopuri de T.V.A..

Data scoaterii din eviden  se stabile te conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe
valoarea ad ugat " din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe profit
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X", numai de c tre contribuabilii care,

potrivit legii, au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 2.1. - 2.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit pe profit se
completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei de depunere a declara iei de men iuni.



Rândurile 2.3.1. - 2.3.2. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de c tre contribuabilii care,

potrivit legii, au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 3.1.- 3.2. - se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden i scoaterii din eviden  se stabile te conform prevederilor Titlului
IV "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Codul fiscal.

Rândul 4. Accize
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabilii care, conform legilor

în vigoare, devin pl titori de accize.
Rândurile 4.1. - 4.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit. A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de accize se completeaz
numai cu o dat  ulterioar  celei de depunere a declara iei de men iuni.

Rândul 5. Impozit la eiul din produc ia intern
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 5.1. - 5.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit la eiul din
produc ia intern  se completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei de depunere a declara iei
de men iuni.

Rândul 6. Impozit pe veniturile din salarii i pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 6.1. - 6.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit. A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit pe veniturile din
salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei
de depunere a declara iei de men iuni.

Rândurile 6.3.1. - 6.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 7. Contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu „X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
ii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 7.1. - 7.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândurile 7.3.1. - 7.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 8. Contribu ia de asigur ri pentru omaj



La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu „X" numai de contribuabilii care au obliga ia
 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru

omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i complet rile ulterioare.
Rândurile 8.1. - 8.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândurile 8.3.1. - 8.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 9. Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu „X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munc i boli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 9.1. - 9.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândurile 9.3.1. - 9.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data solicit rii
înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 10. Contribu ia de asigur ri sociale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu „X" numai de contribuabilii care au obliga ia s

declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 10.1. -10.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:
luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2
de la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândurile 10.3.1. - 10.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 11. Contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu „X" numai de contribuabilii care au obliga ia s

declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

Rândurile 11.1. - 11.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:
luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2
de la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândurile 11.3.1. - 11.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data
solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 12. Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu „X" de contribuabilii care au obliga ia s

declare aceast  contribu ie, potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

Rândurile 12.1. - 12.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:
luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2
de la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor



legale în materie.
Rândurile 12.3.1. - 12.3.3. se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data

solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii.

Rândul 13. Taxa pe jocuri de noroc
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare aceast  tax .
Rândurile 13.1. -13.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:

luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Rândul 14. Redeven e miniere
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare aceast  tax .
Rândurile 14.1. -14.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:

luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Rândul 15. Redeven e petroliere
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare aceast  tax .
Rândurile 15.1. - 15.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:

luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2
de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A.
Rândul 1. Dizolvare cu lichidare se marcheaz  cu „X" în cazul în care se declar

începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia i radierea societ ii din
registrul comer ului.

Se completeaz  data începerii procedurii de dizolvare stabilit  conform dispozi iilor
legale în materie, respectiv data radierii din registrul comer ului.

Rândul 2. Dizolvare lichidare - se marcheaz  cu „X" numai în cazul dizolv rii
 lichidare.

Se completeaz  data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozi iilor
legale.

în cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa i codul de identificare
fiscal  al unit ii rezultate în urma fuziunii.

Rândul 3. Radiere - se marcheaz  cu „X" i se înscrie data cu care s-a efectuat
radierea.



Instruc iuni de completare a formularului (020)
'Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni

pentru persoane fizice române "

Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru persoane fizice
române, denumit  în continuare declara ie, se completeaz i se depune de c tre
persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desf oar  activit i
economice în mod independent sau exercit  profesii libere.

Declara ia de înregistrare se completeaz  cu ocazia primei înregistr ri fiscale, de
regul  cu ocazia înfiin rii, iar declara ia de men iuni se completeaz  ori de câte ori se
modific  datele declarate anterior.

Declara ia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura
organului fiscal competent, sau la po  prin scrisoare recomandat , la termenele stabilite de
legisla ia în vigoare.

Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a

rui
- raz  teritorial  î i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declara iei

de men iuni,
- organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  sursa de venit;
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  prin reprezentant fiscal, organul fiscal

competent
- pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaz  în dou  exemplare, înscriind cu majuscule, cite i corect,

toate datele prev zute. Un exemplar se p streaz  de contribuabil, iar cel lalt exemplar se
depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz  cu "X" unul dintre pct. 1 sau 2, dup  caz.
Aten ie! în cazul declara iei de men iuni se completeaz  toate rubricile formularului cu

datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac  acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscal
Nu se completeaz  la înregistrarea ini ial .
Rândul 1.1. Cod numeric personal. Se completeaz  de toate persoanele fizice care

au obliga ia depunerii acestei declara ii.
Rândul 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA. Se completeaz  numai de

persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicit, se va

trece codul de identificare fiscal  al contribuabilului pe care îl reprezint .
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de reprezentantul fiscal, se va

înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al
persoanei impozabile.

Rândul 2. Nume, ini iala tat lui i prenume
Se completeaz  cu numele, ini iala tat lui i prenumele contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaz  cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Aten ie! în cazul în care declara ia este completat  de c tre

împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale
contribuabilului pe care îl reprezint .

Rândul 4. Act de identitate se completeaz  tipul actului de identitate (ex. BI/CI, etc),
precum i seria, num rul, emitentul i data la care a fost emis actul de identitate.

Rândul 5. se marcheaz  cu "X" în func ie de situa ia persoanei fizice române care
se înregistreaz .



C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT
Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectual . Se marcheaz  cu "X" de c tre

contribuabilii care realizeaz  venituri din valorificarea sub orice form  a drepturilor de
proprietate intelectual (brevete de inven ie, desene i modele, mostre, m rci de fabric i de
comer , procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de
autor i altele asemenea).

Rândul 2. Angajator. Se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabilii care au calitatea
de angajator.

Rândul 3. Altele. Se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabilii care realizeaz  venituri din
desf urarea altor activit i decât cele enun ate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaz  cu "X" în cazul în care în rela iile cu organul fiscal, contribuabilul este

reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal i se înscrie num rul i data înregistr rii la
organul fiscal, de c tre împuternicit, a actului de împuternicire, în form  autentic i în
condi iile prev zute de lege sau num rul i data înregistr rii deciziei de aprobare a calit ii de
reprezentant fiscal, dup  caz.

Date de identi ficare. Se completeaz  cu datele de identi ficare ale
împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea ad ugat . Se marcheaz  cu „X" de c tre contribuabilii

care solicit  înregistrarea ca persoan  impozabil  în scopuri de TVA. La înfiin are
Rândul. 1.1. se estimeaz  cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz  s  o

realizeze în perioada r mas  pân  la sfâr itului anului calendaristic, din opera iuni taxabile
i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f  drept de deducere

prev zute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac  acestea nu sunt
accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l)
- pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b)
- din Codul fiscal.
Rândul 1.2. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru

aplicarea regimului normal de T.V.A., de i estimeaz  c  vor realiza o cifr  de afaceri
inferioar  plafonului de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit  din
opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f
drept de deducere prev zute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac  acestea
nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l)
- pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b)
- din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin  propor ional

cu perioada r mas  de la înfiin are i pân  la sfâr itul anului, frac iunea de lun
considerându-se o lun  calendaristic  întreag .

Rândul 1.3. se marcheaz  cu "X" de c tre persoanele impozabile care realizeaz
în exclusivitate opera iuni care nu dau drept de deducere a T.V.A..

Rândul 1.4. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care efectueaz  opera iuni în
afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul
fiscal.

Rândul 1.5. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru
taxarea opera iunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior înregistr rii



fiscale
Rândurile 1.6. -1.9. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A.
Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul înregistr rii ca persoan  impozabil  în scopuri

de T.V.A.: înregistrare prin dep irea plafonului de scutire sau prin op iune.
Rândul 1.10. se completeaz  în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A i numai dac ,

urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat  în anul precedent, se modific  perioada fiscal .
Rândul 1.11. Perioada fiscal Se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data

solicit rii înregistr rii sau ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
Persoana impozabil  care se înregistreaz  în cursul anului declar  cu ocazia

înregistr rii cifra de afaceri pe care preconizeaz  sa o realizeze în perioada r mas  pân  la
sfâr itul anului calendaristic. Dac  cifra de afaceri estimat  nu dep te plafonul prev zut la
art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunz tor num rului de luni r mase pân  la
sfâr itul anului calendaristic, persoana impozabil  va depune deconturi trimestriale în anul
înregistr rii.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici i
care se înregistreaz  în scopuri de TVA în cursul anului, declar  cu ocazia înregistr rii
cifra de afaceri realizat , recalculat  în baza activit ii corespunz toare unui an calendaristic
întreg. Dac  aceast  cifr  dep te plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, în
anul respectiv, perioada fiscal  va fi luna calendaristic . Dac  aceast  cifr  de afaceri
recalculat  nu dep te plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana
impozabil  va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad  fiscal .

In cazul în care contribuabilul folose te, ca perioad  fiscal , semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei
perioade fiscale.

Scoaterea din eviden  ca persoan  impozabil  înregistrat  în scopuri de TVA

Rândurile 1.12. - 1.13. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul scoaterii din eviden  ca persoan
impozabil  înregistrat  în scopuri de T.V.A..

Data scoaterii din eviden  se stabile te conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe
valoarea ad ugat " din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 2.1. - 2.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:

luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit pe veniturile din
salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei
de depunere a declara iei de men iuni.

Rândul 3. Contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
ii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 3.1. - 3.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 4. Contribu ia de asigur ri pentru omaj
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia



 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru
omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 4.1. - 4.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de
la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 5. Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munc iboli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 5.1. - 5.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de
la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 6. Contribu ia de asigur ri sociale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i
alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 6.1. - 6.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglementarilor
legale în materie.

Rândul 7. Contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia s

declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

Rândurile 7.1. - 7.2. - se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:
luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2
de la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 8. Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Rândurile 8.1. - 8.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.



Instruc iuni de completare a formularului (030)
"Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni

pentru persoane fizice str ine"

Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru persoane fizice
str ine, denumit  în continuare declara ie, se completeaz i se depune de c tre persoanele
fizice str ine, altele decât persoanele fizice str ine care desf oar  în mod independent
activit i economice autorizate sau exercit  profesii libere.

Declara ia de înregistrare se completeaz  cu ocazia primei înregistr ri fiscale, de
regul  cu ocazia înfiin rii, iar declara ia de men iuni se completeaz  ori de câte ori se
modific  datele declarate anterior.

Declara ia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura
organului fiscal competent, sau la po  prin scrisoare recomandat , la termenele stabilite de
legisla ia în vigoare.

Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a

rui
- raz  teritorial  î i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declara iei

de men iuni,
- organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  sursa de venit;
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  prin reprezentant fiscal, organul fiscal

competent
- pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaz  în dou  exemplare, înscriind cu majuscule, cite i corect,

toate datele prev zute. Un exemplar se p streaz  de contribuabil, iar cel lalt exemplar se
depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz  cu "X" unul dintre pct. 1 sau 2, dup  caz.
Aten ie! In cazul declara iei de men iuni se completeaz  toate rubricile formularului cu

datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac  acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscal
Se completeaz  la înregistrarea ini ial  numai de c tre persoanele fizice str ine care

de in cod numeric personal, atribuit de autorit ile române.
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicit, se va

trece codul de identificare fiscal  al contribuabilului pe care îl reprezint .
Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
Se completeaz  numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicit, se va

trece codul de identificare fiscal  al contribuabilului pe care îl reprezint .
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de reprezentantul fiscal, se va

înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al
persoanei impozabile.

Rândurile 2 -7 se completeaz  cu denumirea i adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului care se înregistreaz .

Aten ie! în cazul în care declara ia este completat  de c tre
împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale
contribuabilului pe care îl reprezint .

Rândul 8. se completeaz  tipul actului de identitate (pa aport, etc), precum i seria,
num rul, emitentul i data la care a fost emis actul de identitate.

Rândul 9. se marcheaz  cu "X" în func ie de situa ia persoanei fizice str ine care
se înregistreaz .

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT



Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectual . Se marcheaz  cu "X" de c tre
contribuabilii care realizeaz  venituri din valorificarea sub orice form  a drepturilor de
proprietate intelectual  (brevete de inven ie, desene i modele, mostre, m rci de fabric i
de comer , procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de
autor i altele asemenea).

Rândul 2. Angajator. Se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabilii care au calitatea
de angajator.

Rândul 3. Altele. Se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabilii care realizeaz  venituri din
desf urarea altor activit i decât cele enun ate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaz  cu "X" în cazul în care în rela iile cu organul fiscal, contribuabilul este

reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal i se înscrie num rul i data înregistr rii la
organul fiscal, de c tre împuternicit, a actului de împuternicire, în form  autentic i în
condi iile prev zute de lege sau num rul i data înregistr rii deciziei de aprobare a calit ii de
reprezentant fiscal, dup  caz.

Date de identi ficare. Se completeaz  cu datele de identi ficare ale
împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea ad ugat  Se marcheaz  cu „X" de c tre contribuabilii

care solicit  înregistrarea ca persoan  impozabil  în scopuri de TVA. La înfiin are
Rândul. 1.1. se estimeaz  cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz  s  o

realizeze în perioada r mas  pân  la sfâr itului anului calendaristic, din opera iuni taxabile
i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f  drept de deducere

prev zute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac  acestea nu sunt
accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b din Codul fiscal.
Rândul 1.2. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru

aplicarea regimului normal de T.V.A., de i estimeaz  c  vor realiza o cifr  de afaceri
inferioar  plafonului de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit  din
opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f
drept de deducere prev zute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac  acestea
nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin  propor ional

cu perioada r mas  de la înfiin are i pân  la sfâr itul anului, frac iunea de lun
considerându-se o lun  calendaristic  întreag .

Rândul 1.3. se marcheaz  cu "X" de c tre persoanele impozabile care realizeaz
în exclusivitate opera iuni care nu dau drept de deducere a T.V.A..

Rândul 1.4. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care efectueaz  opera iuni în
afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul
fiscal.

Rândul 1.5. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru
taxarea opera iunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior înregistr rii
fiscale

Rândurile 1.6. - 1.9. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A.
Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul înregistr rii ca persoana impozabil  în scopuri

de T.V.A.: înregistrare prin dep irea plafonului de scutire sau prin op iune.



Rândul 1.10. se completeaz  în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A i numai dac ,
urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat  în anul precedent, se modific  perioada fiscal .

Rândul 1.11. Perioada fiscal
Se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data solicit rii înregistr rii sau

ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
Persoana impozabil  care se înregistreaz  în cursul anului declar  cu ocazia

înregistr rii cifra de afaceri pe care preconizeaz  sa o realizeze în perioada r mas  pân  la
sfâr itul anului calendaristic. Dac  cifra de afaceri estimat  nu dep te plafonul prev zut la
art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunz tor num rului de luni r mase pân  la
sfâr itul anului calendaristic, persoana impozabil  va depune deconturi trimestriale în anul
înregistr rii.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici i
care se înregistreaz  în scopuri de TVA în cursul anului, declar  cu ocazia înregistr rii
cifra de afaceri realizat , recalculat  în baza activit ii corespunz toare unui an calendaristic
întreg. Dac  aceast  cifr  dep te plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, în
anul respectiv, perioada fiscal  va fi luna calendaristic . Dac  aceast  cifr  de afaceri
recalculat  nu dep te plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana
impozabil  va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad  fiscal .

In cazul în care contribuabilul folose te, ca perioad  fiscal , semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei
perioade fiscale.

Scoaterea din eviden ca persoan  impozabil  înregistrat  în scopuri de TVA

Rândurile 1.12. - 1.13. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul scoaterii din eviden  ca persoan
impozabil  înregistrat  în scopuri de T.V.A..

Data scoaterii din eviden  se stabile te conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe
valoarea ad ugat " din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 2.1. - 2.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit pe veniturile din
salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei
de depunere a declara iei de men iuni.

Rândul 3. Contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
ii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 3.1. - 3.2. - se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:
luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 4. Contribu ia de asigur ri pentru omaj
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru
omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 4.1. - 4.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare



în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de
la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 5. Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munc i

boli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Rândurile 5.1. - 5.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:

luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 6. Contribu ia de asigur ri sociale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i
alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 6.1. - 6.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 7. Contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia s

declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

Rândurile 7.1. - 7.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 8. Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Rândurile 8.1. - 8.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie



Instruc iuni de completare a formularului (040)
"Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni

pentru institu ii publice"

Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru institu ii publice,
denumit  în continuare declara ie, se completeaz i se depune de c tre institu iile publice.

Declara ia de înregistrare se completeaz  cu ocazia primei înregistr ri fiscale, de
regul  cu ocazia înfiin rii, iar declara ia de men iuni se completeaz  ori de câte ori se
modific  datele declarate anterior.

Declara ia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la po  prin
scrisoare recomandat , la termenele stabilite de legisla ia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a c rui raz  teritorial  î i are domiciliul
fiscal contribuabilul.

Formularul se completeaz  în dou  exemplare, înscriind cu majuscule, cite i corect,
toate datele prev zute. Un exemplar se p streaz  de contribuabil, iar cel lalt exemplar se
depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz  cu "X" unul dintre pct. 1 sau 2, dup  caz.
Aten ie! în cazul declara iei de men iuni se completeaz  toate rubricile formularului cu

datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac  acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de înregistrare fiscal . Nu se completeaz  la înregistrarea ini ial .
Rândurile 2. - 3. se completeaz  cu denumirea i adresa domiciliului fiscal al

contribuabilului.
Rândul 4. Act normativ de înfiin are. Se înscrie num rul, data i tipul actului normativ

prin care s-a înfiin at institu ia public .
Rândul 5. Felul sediului. Se marcheaz  cu "X" în func ie de felul sediului.
Rândul 6. Felul ordonatorului de credite. Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul de

ordonator de credite.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Rândul 1. Sectorul de activitate. Se marcheaz  cu "X" unul dintre sectoarele de

activitate.
Rândul 2. Sistemul de finan are. Se marcheaz  cu "X" unul dintre tipurile de sisteme

de finan are.
Rândul 3. Organ tutelar
Rândul 3.1. Ministerul sau institu ia central  (din clasifica ia bugetar ). Se completeaz

denumirea i codul institu iei.
Rândul 3.2. Consiliul jude ean (din clasifica ia bugetar ). Se completeaz  denumirea

i codul jude ului.
Rândul 3.3. Consiliul local. Se completeaz  codul prim riilor atribuit pe plan local de

organul fiscal competent, de la 001 la 999.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea ad ugat . Se marcheaz  cu „X" de c tre contribuabilii

care solicit  înregistrarea ca persoan  impozabil  în scopuri de TVA. La înfiin are
Rândul. 1.1 se estimeaz  cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz  s  o

realizeze în perioada r mas  pân  la sfâr itul anului calendaristic, din opera iuni taxabile
i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f  drept de deducere

prev zute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac  acestea nu sunt accesorii
activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l)
- pct.3 din Codul fiscal;



- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)
lit.b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru
aplicarea regimului normal de T.V.A., de i estimeaz  c  vor realiza o cifr  de afaceri
inferioar  plafonului de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit  din
opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile scutite f
drept de deducere prev zute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac  acestea
nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251

alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;
- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2)

lit.b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin

propor ional cu perioada r mas  de la înfiin are i pân  la sfâr itul anului, frac iunea de lun
considerându-se o lun  calendaristic  întreag .

Rândul 1.3. se marcheaz  cu "X" de c tre persoanele impozabile care realizeaz
în exclusivitate opera iuni care nu dau drept de deducere a T.V.A..

Rândul 1.4. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care efectueaz  opera iuni în
afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul
fiscal.

Rândul 1.5. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru
taxarea opera iunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior înregistr rii
fiscale

Rândurile 1.6. - 1.9. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A.
Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul înregistr rii ca persoan  impozabil  în scopuri

de T.V.A.: înregistrare prin dep irea plafonului de scutire sau prin op iune.
Rândul 1.10. Se completeaz  în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A i numai

dac , urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat  în anul precedent, se modific  perioada
fiscal .

Rândul 1.11. Perioada fiscal
Se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data solicit rii înregistr rii sau

ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
Persoana impozabil  care se înregistreaz  în cursul anului declar  cu ocazia

înregistr rii cifra de afaceri pe care preconizeaz  s  o realizeze în perioada r mas  pân  la
sfâr itul anului calendaristic. Dac  cifra de afaceri estimat  nu dep te plafonul prev zut la
art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunz tor num rului de luni r mase pân  la
sfâr itul anului calendaristic, persoana impozabil  va depune deconturi trimestriale în anul
înregistr rii.

Institu iile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici i
care se înregistreaz  în scopuri de TVA în cursul anului, declar  cu ocazia înregistr rii cifra
de afaceri realizat , recalculat  în baza activit ii corespunz toare unui an calendaristic
întreg. Dac  aceast  cifr  dep te plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, în
anul respectiv, perioada fiscal  va fi luna calendaristic . Dac  aceast  cifr  de afaceri
recalculat  nu dep te plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana
impozabil  va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad  fiscal .

în cazul în care contribuabilul folose te, ca perioad  fiscal , semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei
perioade fiscale.

Scoaterea din eviden  ca persoan  impozabil  înregistrat  în scopuri de TVA

Rândurile 1.12. - 1.13. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul scoaterii din eviden  ca persoan
impozabil  înregistrat  în scopuri de T.V.A..

Data scoaterii din eviden  se stabile te conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe



valoarea ad ugat " din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii,

au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 2.1. - 2.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:

luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit pe veniturile din
salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei
de depunere a declara iei de men iuni.

Rândul 3. Contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
ii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 3.1. - 3.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 4. Contribu ia de asigur ri pentru omaj
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia s

declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj
i stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 4.1. - 4.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 5. Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munc i boli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 5.1. - 5.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de la
lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 6. Contribu ia de asigur ri sociale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i
alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 6.1. - 6.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii:
luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2
de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 7. Contribu ia Ia Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, cu modific rile i complet rile



ulterioare.
Rândurile 7.1. - 7.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare

în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de
la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

Rândul 8. Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au obliga ia

 declare aceast  contribu ie, potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Rândurile 8.1. - 8.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul modific rii: luare
în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale, dac  s-a bifat c su a 2 de
la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform reglement rilor
legale în materie.

E. DATE PRIVIND STAREA INSTITU IEI
Rândul 1. se înscrie data când contribuabilul î i înceteaz  activitatea.
Rândul 1.1. se înscrie tipul, num rul i data actului normativ prin care s-a decis

încetarea activit ii contribuabilului.
Rândul 2. Codul de identificare fiscal  a unit ii rezultate în urma

fuziunii. Se completeaz  numai în cazul declara iei de fuziune prin contopire.



Instruc iuni de completare a formularului (050) "Cerere de
înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului"

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal se completeaz i se depune în cazul în
care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori în cazul în care
contribuabilul î i schimb  domiciliul fiscal declarat anterior.

Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura
organului fiscal competent, sau la po  prin scrisoare recomandat , la termenele stabilite de
legisla ia în vigoare i va fi înso it  de documente care s  fac  dovada de inerii sau ocup rii
legale a spa iului pentru noul domiciliu fiscal.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a c rui raz  teritorial  urmeaz  a se
stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Nume, prenume/Denumire. Se completeaz  cu numele, prenumele sau

denumirea contribuabilului.
Rândul 2. Cod de identificare fiscal .
Se completeaz  cu:
- codul unic de înregistrare, pentru comercian i, inclusiv pentru

sucursalele comercian ilor care au sediul principal al comer ului în str in tate, potrivit
art.69 alin.(l) lit.d) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

- codul de înregistrare fiscal , pentru:
- persoanele fizice care desf oar  activit i economice în mod

independent sau exercit  profesii libere, potrivit art.69 alin.(l) lit.e) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare;

- pentru persoanele juridice, cu excep ia comercian ilor, precum i
pentru asocieri i  alte entit i  f  personalitate juridic , potrivit art.69 alin.(l)  lit.a)
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

- codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decât persoanele
fizice care desf oar  activit i economice în mod independent sau exercit  profesii libere,
potrivit art.69 alin.(l) lit.b) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

- num rul de identificare fiscal , pentru persoanele fizice care nu de in
cod numeric personal, potrivit art.69 alin.(l) lit.c) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desf urare efectiv  a activit ii principale
Se completeaz  cu adresa domiciliului, sediului social sau locului de desf urare

efectiva a activit ii principale, dup  caz.
Aten ie! în cazul în care declara ia este completat  de c tre

împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele
de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezint .

Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate. Se va înscrie codul CAEN al
obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiin rii sau autoriz rii.

B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
Se completeaz  în cazul în care domiciliul fiscal actual difer  de domiciliu, de sediul

social sau de locul de desf urare efectiv  a activit ii principale, dup  caz.

C. ADRESA UNDE URMEAZ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL
CONTRIBUABILULUI
Se completeaz  adresa unde contribuabilul dore te s i stabileasc  noul domiciliu



fiscal
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaz  cu "X" în cazul în care în rela iile cu organul fiscal, contribuabilul este

reprezentat prin împuternicit sau reprezentant fiscal i se înscrie num rul i data înregistr rii la
organul fiscal, de c tre împuternicit, a actului de împuternicire, în form  autentic i în
condi iile prev zute de lege sau num rul i data înregistr rii deciziei de aprobare a calit ii de
reprezentant fiscal.

Date de identificare
Se completeaz  cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.



Instruc iuni de completare a formularului (060) ,Declara ie de înregistrare
fiscal /Declara ie de men iuni pentru sediile secundare'

Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru sediile secundare,
denumit  în continuare declara ie, se completeaz i se depune de c tre contribuabilii
care, potrivit Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile
ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angaja i pentru respectivul
punct de lucru i au obliga ia s  solicite înregistrarea fiscal  a acestora, ca pl titor de impozit
pe venituri din salarii.

Declara ia de înregistrare se completeaz  cu ocazia primei înregistr ri fiscale, de
regul  cu ocazia înfiin rii, iar declara ia de men iuni se completeaz  ori de câte ori se
modific  datele declarate anterior.

Declara ia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal,
la registratura organului fiscal competent sau la po  prin scrisoare recomandat , la
termenele stabilite de legisla ia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  punctul de
lucru.

Formularul se completeaz  în dou  exemplare, înscriind cu majuscule, cite i corect,
toate datele prev zute. Un exemplar se p streaz  de contribuabil, iar cel lalt exemplar se
depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz  cu "X" unul din punctele 1. sau 2., dup  caz.
Aten ie! în cazul declara iei de men iuni se completeaz  toate rubricile formularului cu

datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac  acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscal
Se completeaz  cu codul de identificare fiscal  al contribuabilul care înfiin eaz

punctele de lucru.
în cazul în care declara ia este completat  de c tre împuternicitul/ reprezentantul legal,

se va înscrie codul de identificare fiscal  al contribuabilului pe care îl reprezint .
în cazul în care declara ia este completat  de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul

de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei
impozabile.

Rândul 2. Denumire/Nume, prenume
Se completeaz  cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliul fiscal
Se completeaz  cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Aten ie! In cazul în care declara ia este completat  de c tre

împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele
de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezint .

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
Rândul 1. Cod de identificare fiscal
Nu se completeaz  la înregistrarea ini ial .
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicitul/

reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscal  al
punctului de lucru. Rândul 2. Denumire

Se completeaz  cu denumirea punctului de lucru. Rândul 3. Cod CAEN al obiectului
principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate
desf urat  de punctul de lucru.

D. SCOATERE DIN EVIDEN  CA PL TITOR



Se marcheaz  cu „X" în cazul în care contribuabilul solicit  scoaterea din
eviden  a punctului de lucru, ca urmare a încet rii condi iilor care au generat
înregistrarea fiscal .

E. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaz  cu "X" în cazul în care în rela iile cu organul fiscal,

contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant
fiscal i se înscrie num rul i data înregistr rii la organul fiscal, de c tre împuternicit,
a actului de împuternicire, în form  autentic i în condi iile prev zute de lege sau
num rul i data înregistr rii deciziei de aprobare a calit ii de reprezentant fiscal,
dup  caz.

Date de identificare
Se completeaz  cu datele de identificare ale

împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.



Instruc iuni de completare a formularului (070)
"Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoanele

fizice care desf oar  activit i economice în mod independent sau exercit
profesii libere"

Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru persoanele
fizice care desf oar  activit i economice în mod independent sau exercit
profesii libere, denumit  în continuare declara ie, se completeaz i se depune de

tre persoanele fizice române sau str ine care desf oar  activit i economice în
mod independent sau exercit  profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Declara ia de înregistrare se completeaz  cu ocazia primei înregistr ri fiscale,
de regul  cu ocazia înfiin rii, iar declara ia de men iuni se completeaz  ori de câte
ori se modific  datele declarate anterior.

Declara ia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la
registratura organului fiscal competent sau la po  prin scrisoare recomandat , la
termenele stabilite de legisla ia în vigoare.

Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  direct sau prin împuternicit, organul

fiscal în a c rui
- raz  teritorial  î i are domiciliul fiscal contribuabilul;
- pentru contribuabilii care se înregistreaz  prin reprezentant fiscal, organul

fiscal competent
- pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant

fiscal.
Formularul se completeaz  în dou  exemplare, înscriind cu majuscule, cite i

corect, toate datele prev zute. Un exemplar se p streaz  de contribuabil, iar cel lalt
exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz  cu "X" unul dintre pct. 1 sau 2, dup  caz.
Aten iei în cazul declara iei de men iuni se completeaz  toate rubricile

formularului cu datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac  acestea au mai
fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod numeric personal se completeaz  de c tre contribuabilii care au

înscris codul numeric personal în actul de identitate. în cazul în care declara ia este
completat  de c tre împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric
personal al contribuabilului pe care îl reprezint .

Rândul 2. Num r de identificare fiscal  se completeaz  de c tre contribuabilii
care de in num r de identificare fiscal . în cazul în care declara ia de men iuni este
completat  de c tre împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie num rul de
identificare al contribuabilului pe care îl reprezint .

Rândul 3. Cod unic de înregistrare se completeaz  de c tre contribuabilii care
desf oar  activit i economice în mod independent i se înregistreaz  la oficiul
registrului comer ului.

în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicit, se
va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezint .

în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de reprezentantul fiscal,
se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal
ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 4. Cod de înregistrare fiscal  nu se completeaz  la înregistrarea ini ial .
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de c tre împuternicit, se



va înscrie codul de înregistrare fiscal  al contribuabilului pe care îl reprezint .
în cazul în care declara ia de men iuni este completat  de reprezentantul fiscal,

se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal
ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 5. Nume, ini iala tat lui, prenume se înscriu datele de identificare ale
persoanei fizice, dup  caz.

Rândul 6. Denumire se completeaz  cu denumirea contribuabilului care solicit
înregistrarea fiscal  sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat c su a
2 de la lit.A.

Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice se înscrie adresa de
domiciliu a contribuabilului.

Rândul 8. Date privind sediul activit ii sau locul de desf urare efectiv  a
activit ii principale se completeaz , dup  caz, cu adresa sediului sau a locului de
desf urare efectiv  a activit ii principale.

Rândul 9. se marcheaz  cu "X" în func ie de situa ia contribuabilului care se
înregistreaz .

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate se înscrie codul

CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia
înfiin rii sau a autoriz rii.

Rândul 2. Felul activit ii
Rândul 2.1. Activit i economice desf urate în mod independent se

completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A i se înscrie
num rul, data i organul emitent al autoriza iei de func ionare.

Rândul 2.2. Profesii libere se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul profesiei
libere pe care contribuabilul o desf oar i se înscrie num rul, data i organul
emitent al documentului de autorizare.

D. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaz  cu "X" în cazul în care în rela iile cu organul fiscal,

contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal i se înscrie
num rul i data înregistr rii la organul fiscal, de c tre împuternicit, a actului de
împuternicire, în form  autentic i în condi iile prev zute de lege sau num rul i data
înregistr rii deciziei de aprobare a calit ii de reprezentant fiscal, dup  caz.

Date de identi ficare. Se completeaz  cu datele de identi ficare ale
împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea ad ugat . Se marcheaz  cu „X" de c tre

contribuabilii care solicit  înregistrarea ca persoan  impozabil  în scopuri de TVA.
La înfiin are

Rândul. 1.1. se estimeaz  cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz
 o realizeze în perioada r mas  pân  la sfâr itului anului calendaristic, din

opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile
scutite f  drept de deducere prev zute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul
fiscal, dac  acestea nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia
urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la
art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;

- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143
alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz  pentru
aplicarea regimului normal de T.V.A., de i estimeaz  c  vor realiza o cifr  de afaceri



inferioar  plafonului de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit
din opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluzând i opera iunile
scutite f  drept de deducere prev zute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul
fiscal, dac  acestea nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia urm toarelor:

- livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la
art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;

- livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143
alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prev zut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin
propor ional cu perioada r mas  de la înfiin are i pân  la sfâr itul anului, frac iunea
de lun  considerându-se o lun  calendaristic  întreag .

Rândul 1.3. se marcheaz  cu "X" de c tre persoanele impozabile care
realizeaz  în exclusivitate opera iuni care nu dau drept de deducere a T.V.A..

Rândul 1.4. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care efectueaz
opera iuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145
alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5. se marcheaz  cu "X" în cazul contribuabililor care opteaz
pentru taxarea opera iunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior
înregistr rii fiscale

Rândurile 1.6. -1.9. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2 de
la lit.A.

Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul înregistr rii ca persoan  impozabil  în
scopuri de T.V.A.: înregistrare prin dep irea plafonului de scutire sau prin op iune.

Rândul 1.10. se completeaz  în cazul în care s-a bifat c su a 2 de la lit.A i
numai dac , urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat  în anul precedent, se modific
perioada fiscal .

Rândul 1.11. Perioada fiscal
Se marcheaz  cu "X" perioada fiscal  valabil  la data solicit rii înregistr rii sau

ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
Persoana impozabil  care se înregistreaz  în cursul anului declar  cu ocazia

înregistr rii cifra de afaceri pe care preconizeaz  s  o realizeze în perioada r mas
pân  la sfâr itul anului calendaristic. Dac  cifra de afaceri estimat  nu dep te
plafonul prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunz tor
num rului de luni r mase pân  la sfâr itul anului calendaristic, persoana impozabil
va depune deconturi trimestriale în anul înregistr rii.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile
mici i care se înregistreaz  în scopuri de TVA în cursul anului, declar  cu ocazia
înregistr rii cifra de afaceri realizat , recalculat  în baza activit ii corespunz toare
unui an calendaristic întreg. Dac  aceast  cifr  dep te plafonul prev zut la
art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscal  va fi luna
calendaristic . Dac  aceast  cifr  de afaceri recalculat  nu dep te plafonul
prev zut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil  va utiliza
trimestrul calendaristic ca perioad  fiscal .

în cazul în care contribuabilul folose te, ca perioad  fiscal , semestrul sau anul
calendaristic, se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea
acestei perioade fiscale. Scoaterea din eviden  ca persoan  impozabil  înregistrat
în scopuri de TVA

Rândurile 1.12. -1.13. se completeaz  numai în cazul în care s-a bifat c su a 2
de la lit.A.

Se marcheaz  cu "X" în func ie de tipul scoaterii din eviden  ca persoan
impozabil  înregistrat  în scopuri de TVA.

Data scoaterii din eviden  se stabile te conform prevederilor Titlului VI "Taxa
pe valoarea ad ugat " din Codul fiscal.



Rândul 2. Accize
Se marcheaz  cu "X" de c tre contribuabilii care, la înregistrarea ini ial ,

conform legilor în vigoare, devin pl titori de accize.
Rândurile 2.1. - 2.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul

modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de accize se
completeaz  numai cu o dat  ulterioar  celei de depunere a declara iei de men iuni.

Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care,

potrivit legii, au obliga ia s  declare acest impozit.
Rândurile 3.1. - 3.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul

modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit.A.

Aten ie: Data solicit rii scoaterii din eviden  ca pl titor de impozit pe veniturile
din salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz  numai cu o dat
ulterioar  celei de depunere a declara iei de men iuni.

Rândul 4. Contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au

obliga ia s  declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Rândurile 4.1. - 4.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul
modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform
reglement rilor legale în materie.

Rândul 5. Contribu ia de asigur ri pentru omaj
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au

obliga ia s  declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Rândurile 5.1. - 5.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul
modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit. A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform
reglement rilor legale în materie.

Rândul 6. Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale

La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au
obliga ia s  declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

Rândurile 6.1. - 6.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul
modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform
reglement rilor legale în materie.

Rândul 7. Contribu ia de asigur ri sociale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au



obliga ia s  declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

Rândurile 7.1. - 7.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul
modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform
reglement rilor legale în materie.

Rândul 8. Contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au

obliga ia s  declare aceast  contribu ie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea
i utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, cu modific rile i

complet rile ulterioare.
Rândurile 8.1. - 8.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul

modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform
reglement rilor legale în materie.

Rândul 9. Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
La înregistrarea ini ial  se marcheaz  cu "X" numai de contribuabilii care au

obliga ia s  declare aceast  contribu ie, potrivit Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Rândurile 9.1. - 9.2. se marcheaz  cu "X", dup  caz, în func ie de tipul

modific rii: luare în eviden  sau scoatere din eviden , ulterior înregistr rii fiscale,
dac  s-a bifat c su a 2 de la lit.A.

Data lu rii în eviden  sau scoaterii din eviden  se stabile te conform
reglement rilor legale în materie.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Inactivitate temporar  se completeaz  în cazul în care se declar

încetarea temporar  a activit ii autorizate i se înscrie data de la care activitatea
contribuabilului a fost suspendat , respectiv reluat , dup  caz.

Rândul 2. încetarea activit ii se înscrie data la care contribuabilul î i înceteaz
activitatea.



Anexa nr.3

Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i de arhivare a
formularelor

1. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
persoane juridice, asocieri i alte entit i f  personalitate juridic  (010)

1. Denumire:  Declara ie  de înregistrare  fiscal /Declara ie de men iuni pentru
persoane juridice, asocieri i alte entit i f  personalitate juridic  (010)

2. Cod: 14.13.01.10.11/1
3. Format: A3/t2
4. Se tip re te - în 4 culori

 - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz :  la atribuirea codului de identificare fiscal , precum i la

actualizarea informa iilor despre persoane juridice, asocieri i alte entit i f
personalitate juridic , care au fost înregistra i ca pl titori de impozite, taxe i contribu ii

8. Se întocme te în: 2 exemplare de:  contribuabilii persoane juridice, asocieri
i alte entit i f  personalitate juridic  sau de c tre reprezentantul  fiscal/

împuternicitul/ reprezentantul legal
9. Circul :  - originalul la organul fiscal
  - copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

2. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoane
fizice române (020)

1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
persoane fizice române (020)

2. Cod: 14.13.01.10.11/2
3. Format: A3/t2
4. Se tip re te  - în 4 culori

-  se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la înregistrarea fiscal  a persoanelor fizice române, precum i la

actualizarea informa iilor despre persoanele fizice române, înregistrate ca
pl titori de impozite, taxe i contribu ii

8. Se întocme te în: 2 exemplare de: contribuabilii persoane fizice române sau
de c tre împuternicit/ reprezentant fiscal

9. Circul : - originalul la organul fiscal, copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

3. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoane
fizice str ine (030)

1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
persoane fizice str ine (030)

2. Cod: 14.13.01.10.11/3



3. Format: A3/t2
4. Se tip re te - în 4 culori
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la înregistrarea persoanelor fizice str ine, precum i actualizarea

informa iilor
8. despre persoanele fizice str ine care au fost înregistrate ca pl titori de

impozite, taxe i
9. contribu ii
8. Se întocme te în: 2 exemplare de:     contribuabilii    persoane    fizice     str ine

sau    de    c tre    reprezentantul fiscal/împuternicitul
9. Circul : - originalul la organul fiscal
  - copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

4. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru institu ii
publice (040)

1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
institu ii publice (040)

2. Cod: 14.13.01.10.11/4
3. Format: A3/t2
4. Se tip re te - în 4 culori

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la înregistrarea fiscal  a institu iilor publice, precum si la

actualizarea informa iilor despre institu iile publice care au fost înregistrate ca pl titori
de impozite, taxe i contribu ii

8. Se întocme te în: 2 exemplare
    de: institu iile publice
9. Circul : - originalul la organul fiscal
  - copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

5. Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
1. Denumire: Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
2. Cod: 14.13.04.16
3. Format: A4/t2
4. Se tip re te - în 4 culori

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la înregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului
8. Se întocme te în: 1 exemplar
de: contribuabili sau de c tre reprezentantul fiscal/împuternicitul
9. Circul : la organul fiscal
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

6. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru sediile
secundare (060)

1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
sediile secundare (060)

2. Cod: 14.13.01.99/c
3. Format: A4/t2



4. Se tip re te - în 4 culori
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: 1 fil
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la înregistrarea sediilor secundare care, potrivit legii, au

obliga ii de plat
8. Se întocme te în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de c tre împuternicit/reprezentantul fiscal
9. Circul : - originalul la organul fiscal
  - copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru
persoanele fizice care desf oar  activit i economice în mod independent
sau exercit  profesii libere (070)

1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni
pentru persoanele fizice care desf oar  activit i economice în mod
independent sau exercit  profesii libere

2. Cod: 14.13.01.10.11/5.
3. Format: A3/t2
4. Se tip re te - în 4 culori
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz :  la atribuirea codului  de identificare  fiscal ,  precum

i  la actualizarea informa iilor despre persoanele fizice care desf oar
activit i economice în mod independent sau exercit  profesii libere care au fost
înregistrate ca pl titori de impozite, taxe i contribu ii

8. Se întocme te în: 2 exemplare
de: contribuabilii persoane fizice sau de c tre reprezentantul

fiscal/împuternicitul
9. Circul : - originalul la organul fiscal
  - copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

8. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA
1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA
2. Cod: 14.13.20.99/1
3. Format: A5.
4. Se tip resc dou  certificate pe o foaie A4.
Certificatul se va tip ri în 6 culori, din care o culoare este vizibil  numai în

spectrul UV.
- hârtie cu filigran pe toat  suprafa a;
- cerneal  de securitate cu luminiscen a UV (ultraviolet).
5. U/M: modul A4 (dou  buc i/modul)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la atestarea înregistr rii în scopuri de TVA
8. Se întocme te în:un exemplar original + o copie
de: organul fiscal
9. Circul : - originalul la contribuabil
  - copia la organul fiscal
10. Se arhiveaz : copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Certificat de înregistrare fiscal



1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscal
2. Cod: 14.13.20.99/2
3. Format: A5.
4. Se tip resc dou  certificate pe o foaie A4.
Certificatul se va tip ri în 6 culori, din care o culoare este vizibil  numai în

spectrul UV.
- hârtie cu filigran pe toat  suprafa a;
- cerneal  de securitate cu luminiscen  UV(ultraviolet).
5. U/M: modul A4 (dou  buc i/modul)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la atestarea înregistr rii ca pl titor de impozite, taxe i

contribu ii
8. Se întocme te în: un exemplar original + o copie
de: organul fiscal
9. Circul : - originalul la contribuabil
 - copia la organul fiscal
10. Se arhiveaz : copia la dosarul fiscal al contribuabilului.




