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Introducerea în formularul 010 a informaţiilor referitoare la  
 organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe bază de  
  contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii 
 
Ordinul ANAF 1382/2017, publicat în Monitorul Oficial 342 din 10 mai 2017, a  

completat formularul 010 prin includerea în conţinutul secţiunii IV. "Alte date privind 
contribuabilul" a unei rubrici referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii 
contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, 
conform articolului 10 alineatul (3) din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  Astfel, în cazul în care se bifează casuţa “DA” a 
acestei rubrici, datele de  identificare ale persoanei care asigură organizarea şi 
conducerea contabilităţii conform prevederilor mai sus menţionate se vor completa în 
Anexa la acest formular 010, al cărei model este redat mai jos. 

 
    Formularul 010 reprezintă: 

- declaraţie de înregistrare care se completează cu ocazia primei înregistrări 
 fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării;  

- declaraţie de menţiuni care se completează ori de câte ori se modifică datele 
 declarate anterior, în termen de 15 zile de la data producerii modificărilor; 

- declaraţie de radiere care se completează cu ocazia radierii  înregistrării fiscale, 
 în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal. 

 
___________________________________________________________________________ 
Anexa la Formularul 010 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de 

 menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără 
 personalitate juridică" 

______________________________________________________ ___ 
             DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI  

________________________________________________________________________| 
             COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ | | | | | | | | | | | | 

______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
              DENUMIRE | | 

__________|________________________________________________________________ 
 

 

 

Nr.crt Denumire/
Nume 
prenume 
persoană 
autorizată 
potrivit 
legii, 
membră a 
CECCAR 

Codul de 
identificare 
fiscală 
(CIF/CNP) 

Nr. 
contract 

Data încheierii 
contractului de prestări 
servicii în domeniul 
contabilităţii 

Dată 
început 
contract 

Dată 
sfârşit 
contract 

A - Număr 
autorizaţie 
emisă de 
CECCAR 
valabilă la 
data 
semnării 
contractului 

1        

2        

Baza legală: Ordinul ANAF 1382/2017, articolele 86, 88 şi 90 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală 

 
                                                Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili                                                                               
     din cadrul DGRFP Brasov la data de 15.05.2017 


