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Număr de operator de date
cu caracter personal 759

A

B

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/
DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU ALTE PERSOANE
CARE EFECTUEAZĂ ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE
SAU PENTRU SERVICII

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

FELUL DECLARAŢIEI
1. Declaraţie de înregistrare

2. Declaraţie de menţiuni

a) Persoană impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art.153 din
Codul Fiscal

b) Persoană juridică neimpozabilă

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..............................................................
2.

Denumire/Nume şi prenume .................................................................................

3

Cod de identificare fiscală.......................................................................................

4. Date privind domiciliul fiscal
Stradă ................................................................................ Nr. ............. Bloc..................
Scară ................ Etaj ................. Ap. ................ Localitate .............................................
Sector .......... Judeţ ........................................................ Cod poştal ..............................
Fax ............................................................... Telefon ......................................................
E-mail ...............................................................................................................................
C

D

ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire .......................................... Data ...............................................
2. Date de identificare ale împuternicitului
Cod de identificare fiscală ..............................................................................................
Nume, prenume/Denumire .............................................................................................
Adresa: Stradă .................................................................. Nr. ............. Bloc...................
Scară ............ Etaj ............. Ap. ............ Localitate............................................
Sector .......... Judeţ ............................................Cod poştal ...............................
Fax ....................................................... Telefon .................................................
E-mail .................................................................................................................
DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Înregistrare în scopuri de TVA
1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare



2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul
serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al
art.150 alin.(2) din Codul fiscal,

3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat
membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art.150
alin.(2) din Codul fiscal

4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art.126 alin.(6) din Codul Fiscal 

II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA
1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii
plafonului de achiziţii

a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic
anterior solicitării anulării ..................................
b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic
în care se solicită anularea .......................................

c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art.1531 alin. (7) din Codul fiscal
2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform
art.126 alin.(6) din Codul Fiscal

a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic
anterior solicitării anulării ..................................
b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic
în care se solicită anularea .......................................
c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art.1531 alin. (7) din Codul fiscal

3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru
prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana
impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 1531 alin. (1) lit. b) şi c)

4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de
TVA conform art.153 din Codul Fiscal

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

Ştampila

Data ............./................../..............
Se completează de organul fiscal
Denumire organ fiscal ......................................................................................................................
Nr. de înregistrare ............................................... Data înregistrării ............/................./.................
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ..............................................................................
Număr legitimaţie ................................................................

Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/a

A4/t2

