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Preci

 În Monitorul Oficial nr. 1056/04.11.2021 a fost publicat 
aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor 
care formează vectorul fiscal

Principalele prevederi: 
 Începând cu data
a) Declarație de înregistrare

pentrupersoanele juridice, asocieri
b) Declarație de 

pentru contribuabilii nereziden
multe sedii permanente

c) Declarație de înregistrare
pentru contribuabilii nereziden

d) Declarație de înregistrare
pentrupersoanele juridice
România(016); 

e) Declarație de înregistrarefiscală/Declarație de mențiuni
române și străine care de

f) Declarație de înregistrare
pentru persoanele fizice care nu de

g) Declarație de înregistrare
pentru instituțiile publice

h) Declarație de înregistrare
pentru sediile secundare

i) Declarație de înregistrare
pentru persoanele fizice care desfă
exercită profesii libere(070);

j) Declarație pentru
ulterioare înregistrării fiscale, precum 

k) Certificat de înregistrare
l) Certificat de înregistrare
La data intrării în
-OPANAF nr. 3.725/2017

contribuabililor și a tipurilor de obligații
- OPANAF nr. 726/2016

formularului(012) "Notificare
și plată a impozitului pe profit";

-articolele 2 și 3
Procedurii de înregistrare
în România  prin unul sau
conținutului formularului
mențiuni/Declarație de radiere
în România prin unul sau

- OPANAFnr.1.546/2017
"Notificareprivindmodificareaanului fiscal";

ține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
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Precizări privind modificarea vectorului fiscal
 

În Monitorul Oficial nr. 1056/04.11.2021 a fost publicat OPANAF 1.699/2021 pentru
aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale 

vectorul fiscal. 
 

nd cu data de 02.02.2022,vor intra in vigoare urmatoarele
ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
nerezidenți care desfășoară activitate în România

permanente(013); 
ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație

nerezidenți care nu au sediu permanent în România
ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
juridice străine care au locul de exercitare a conducerii

ție de înregistrarefiscală/Declarație de mențiuni pentru
străine care dețin cod numeric personal (020); 

ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
fizice care nu dețin cod numeric personal (030); 

ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
publice(040); 

ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de 
secundare(060); 

ție de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau

(070); 
pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a men

fiscale, precum și pentru radierea înregistrării 
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA; 
Certificat de înregistrare fiscal. 

în vigoare a prezentului ordin (02.02.2022)se abrogă:
nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare

și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal;
nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului
"Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare

impozitului pe profit"; 
3 și anexele nr. 2 și 3 la OPANAF nr. 3.140/2016

Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară
sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului

formularului013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declara
țiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară

sau mai multe sedii permanente"; 
.546/2017 pentruaprobareamodeluluișiconținutuluiformularului

"Notificareprivindmodificareaanului fiscal"; 
caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

zări privind modificarea vectorului fiscal 

OPANAF 1.699/2021 pentru 
și a tipurilor de obligații fiscale 

urmatoarele formulare: 
ție de mențiuni/Declarație de radiere 

juridică (010); 
ție de mențiuni/Declarație de radiere 

România prin unul sau mai 

ție de mențiuni/Declarație de radiere 
România(015); 

ție de mențiuni/Declarație de radiere 
străine care au locul de exercitare a conducerii efective în 

pentru persoanele fizice 

ție de mențiuni/Declarație de radiere 

ție de mențiuni/Declarație de radiere 

ție de mențiuni/Declarație de radiere 

ție de mențiuni/Declarație de radiere 
în mod independent sau 

mediu electronic a mențiunilor 
 fiscale(700); 

se abrogă: 
formularelor de înregistrare fiscală a 

vectorul fiscal; 
ținutului 

anual/trimestrial de declarare 

la OPANAF nr. 3.140/2016 pentru aprobarea 
ți care desfășoară activitate 

și a modelului și 
fiscală/Declarație de 

ți care desfășoară activitate 

șiconținutuluiformularului(014) 
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- OPANAF nr. 1.254/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și 
instrucțiunilor de completare ale formularului(085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea 
aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015  
privind Codul fiscal"; 

-articolul I și anexa nr. 1 la OPANAF nr. 3.698/2016 pentru aprobarea modelului 
și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 631/2016  pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării 
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;(formular 087); 

- articolul 1 literele a) – formular 091 și c)-formular 094, anexele nr. 1, 3  și 
punctele I și III din anexa  nr. 7 la OPANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării  în scopuri de  taxă  pe 
valoarea adăugată; 

- articolul  2 litera a), anexa nr. 2 și punctul 1 din anexa nr. 5 la OPANAF nr. 
169/2019  privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru 
persoanele impozabile  înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează 
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară 
de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare; 
(formular 092); 

- articolul 2, anexa nr. 3 și punctul 1 din anexa  nr. 7 la OPANAF  nr. 1.503/2016 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din 
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a 
modelului și conținutului unor formulare; (formular 097); 

-articolul 2, anexa nr. 2 și punctul 1 din anexa nr. 5 la OPANAF nr. 2.011/2016 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. 
(formular099). 
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