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COMUNICAT DE PRESĂ 

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea  reaminteşte contribuabililor  că
Registrul  contribuabililor  inactivi/reactivaţi  este  public  şi  se  afişează  pe  site-ul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi  fără  personalitate juridică,
sunt înscrişi în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, dacă:
a) nu  îşi  îndeplinesc,  pe  parcursul  unui  semestru  calendaristic,  nicio  obligaţie

declarativă prevăzută de lege. 
Prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:

- 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
- 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe

venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";
- 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
- 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
- 390  VIES  "Declaraţie  recapitulativă  privind  livrările/achiziţiile/prestările

intracomunitare de bunuri";
- 394 "Declaraţie informativă  privind livrările/prestările  şi  achiziţiile efectuate pe

teritoriul naţional".
b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare

a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit

procedurii  stabilite  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală.

Contribuabilii  declaraţi  inactivi  se  reactivează  dacă  îndeplinesc,  cumulativ,
următoarele condiţii:
a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
Prin  excepţie,  contribuabilii  pentru  care  s-a  deschis  procedura  insolvenţei  în  formă
simplificată,  contribuabilii  care  au  intrat  în  faliment  sau  contribuabilii  pentru  care  s-a
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pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la
cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

Baza legală: Ordinul nr.1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art.78^1
din Codul  de procedură  fiscală,  precum şi  pentru aprobarea modelului  şi  conţinutului
unor formulare.
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