
 

      

 
 

  1 
www.anaf.ro 

       

   

 

 

 

 

                                   Formularul 700   
"Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a 
categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal" 
           reglementat de Ordinul ANAF 3725/2017* care se aplică cu 

                                                  1 ianuarie 2018 
 
 
 
 

Formularul 700 se completează şi se transmite ori de câte ori contribuabilii/ 
plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor 
noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale 
declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal. 

Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

Declaraţia cuprinde în capitolul „Date de identificare a contribuabilului” şi 
date cu privire la declaraţia de înregistrare fiscală depusă iniţial care se va putea 
selecta din lista pusă la dispoziţie prin formular, respectiv 010, 013, 015, 016, 
020, 030, 040, 070. 

Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul 
comerţului vor selecta: formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv formularul 010, în cazul celorlalţi contribuabili care se înregistrează, 
potrivit legii speciale, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

 
    Atenţie!  

Declaraţia NU se depune pentru: 
    - modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe 
profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (aceasta se realizează 
prin depunerea formularului 012 "Notificare privind modificarea sistemului 
anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit"); 
    - efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal (aceasta se realizează prin 
depunerea formularului 014 "Notificare privind modificarea anului fiscal"). 
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Referitor la Taxa pe valoarea adăugată: 
 
Declaraţia 700 se completează de către persoana impozabilă înregistrată 

în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei 
de afaceri realizate în anul precedent, îşi modifică perioada fiscală la TVA, în 
condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal.  

 
 Nu se completează rândul 1 al declaraţiei 700 de către persoana 

impozabilă: 
    a) care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) - (6) 
din Codul fiscal (aceasta se realizează prin depunerea, după caz, a formularelor 
010, 020, 030, 040, 070, 093, 015); 
    b) care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează 
o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (aceasta se realizează 
prin depunerea formularului 092); 
    c) de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care solicită 
utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul calendaristic, respectiv 
semestrul sau anul calendaristic (aceasta se realizează prin depunerea 
formularului 306); 
    d) care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, solicită înregistrarea în 
scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal (aceasta se realizează 
prin depunerea formularului 099); 
    e) care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, care a realizat în 
anul precedent o cifră de afaceri care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro şi 
care are obligaţia depunerii la organele fiscale competente, până la data de 25 
ianuarie inclusiv, a unei declaraţii de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri 
din anul precedent şi o menţiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziţii 
intracomunitare de bunuri în anul precedent (aceasta se realizează prin 
depunerea formularului 094); 
    f) înregistrată în scopuri de TVA care solicită anularea înregistrării în scopuri 
de TVA (aceasta se realizează prin depunerea, după caz, a formularelor 010, 
020, 030, 040, 070, 093, 015) 

 
 
 

 

*   Ordinul ANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 
contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în 
Monitorul Oficial  1027 din 27 decembrie 2017. 
Ordinul aprobă formularele: 010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061,070, 700. 
Acest ordin abrogă Ordinul ANAF 2372/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului, 
precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru 
înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul 
fiscal", publicat în Monitorul Oficial 747 din 18.09.2017 
 

 
Material informativ elaborat la data de 11.01.2018 


