
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

ORDIN NR. 1415
privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române i

persoane juridice sau fizice str ine nerezidente

Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,

 în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hot rârea Guvernului nr.495/2007 privind
organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,
 în baza prevederilor pct.21 alin.(1) din Normele metodologice date în aplicarea art.8 de
la Titlul I din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare,
 în temeiul prevederilor art.53 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

 emite urm torul

ORDIN

ART.1 – (1) Persoanele juridice române, beneficiare ale unor prest ri de servicii de
natura activit ii de lucr ri de construc ii, de montaj, activit i de supraveghere, activit i de
consultan , de asisten  tehnic i orice alte activit i, executate de persoane juridice sau fizice
str ine nerezidente, au obliga ia s  înregistreze contractele încheiate cu ace ti parteneri, la
organele fiscale teritoriale în a c ror raz  persoanele juridice române î i au domiciliul fiscal,
conform legii.

 (2) Prin excep ie de la prevederile alin.(1), persoanele juridice române care au
calitatea de contribuabili mari i mijlocii, potrivit reglement rilor legale în vigoare, au obliga ia
înregistr rii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.

ART.2 – (1) Înregistrarea contractelor de la art.1 se realizeaz  prin depunerea, la organul
fiscal competent, a “Declara iei de înregistrare a contractelor ini iale/adi ionale (conexe)
încheiate cu persoane str ine nerezidente”, cod MEF: 14.13.01.40/n, prev zut  în Anexa nr.1 la
prezentul ordin.
 (2) Declara ia se depune în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor.
 (3) Modific rile intervenite în datele declarate ini ial se declar , în termen de 15 zile de
la data producerii acestora, prin depunerea unei noi Declara ii de înregistrare a contractelor
ini iale/adi ionale (conexe) încheiate cu persoane str ine nerezidente.

 ART.3 – Organul fiscal competent organizeaz  eviden a contractelor într-un Registru al
contractelor încheiate cu persoane str ine nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit
modelului prev zut în Anexa nr.2 la prezentul ordin.



ART.4 – Anexele nr.1 i 2 fac parte integrant  din prezentul ordin.

ART.5 – Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general  a tehnologiei informa iei din cadrul
Ministerului Economiei i Finan elor, Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili,
direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti, direc iile de
specialitate din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor i Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal , dup  caz, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 ART.6 - Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                                                                                                                                      ANEXA nr.1
              Ministerul Economiei i Fina elor
      Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal

DECLARA IE
DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR

INI IALE / ADI IONALE (CONEXE)
ÎNCHEIATE CU PERSOANE STR INE

NEREZIDENTE

Num r de operator de date cu
caracter personal -1067

  Anul

A.DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE ROMÂNE
Denumire: Cod de identificare fiscal :

A
dr

es
a

  Jude  : Sector: Localitate:

  Strada:                                                                               Nr.:            Bloc:          Scara:        Etaj:      Ap.:

Cod po tal:                                Telefon:                             Fax:                             E-mail:

B.DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE STR INE
 Denumire/ Nume, Prenume:

A
dr

es
a

 Statul de reziden  :                                                                       Localitate:

Tip adresa
Adresa complet  în ara de reziden  :

C.DATE DESPRE CONTRACT
a. CONTRACT INI IAL

Nr. contract:                                                                                               Data:

Perioada de desf urare a activit ii:          de la:                                      pân  la :

   Obiectul de activitate: ………………………………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
b. CONTRACT ADI IONAL (CONEX)

Nr. contract:                                                                                               Data:

Perioada de desf urare a activit ii:             de la:                                    pân  la:

Perioada total  de desf urare a activit ii:  de la:                                    pân  la:

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Nume, Prenume:……………………….                                             Semn tura , tampila……………………..…
Func ia: ………………………………………….

LOC REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Nr. Înregistrare:                                                                                              Data:

Cod MEF: 14.13.01.40/n

       /      /      /       /

       /      /        /      /

       /      /        /      /

     /      /

     /         /

       /      /



ANEXA
nr.2

REGISTRU AL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU PERSOANE STR INE NEREZIDENTE

ile contractante Num rul
contractului

 Perioada pentru care
se desf oar

activitatea

 Perioada totala de
desf urare a

activit ii

Persoana juridic
român

Persoana
fizic /juridic

str in

Nr.
crt.

Num r de
înregistrare

Denumire CIF
Nume/

Denumire Adresa

Contract
ini ial

Contract
adi ional
(conex)

Obiectul de activitate
de la

(zz/ll/aaaa)
pân  la

(zz/ll/aaaa)
de la

(zz/ll/aaaa)
pân  la

(zz/ll/aaaa)

1
2
3
4
5
6
7
8
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19


