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Material informativ

Formularul 093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/declarație

de mențiuni pentru persoane impozabile care au sediul activității economice

în afara Romaniei, dar sunt stabilite în Romania prin sedii fixe

Prin O.P.A.N.A.F. nr. 1941 din 7 decembrie 2021 pentru modificarea Anexei nr. 2
la O.P.A.N.A.F. nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de
înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată se modifică
Formularul 093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/declarație de mențiuni pentru
persoane impozabile care au sediul activității economice în afara Romaniei, dar sunt
stabilite în Romania prin sedii fixe.

Declarația se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite în
Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2), lit. b) din Codul fiscal,
care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoare adăugată în
condițiile prevăzute la art. 316 alin.(2) și (2¹) din Codul Fiscal.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înregistrării în scopuri de
TVA, a persoanei impozabile stabilite în Romania prin sediu fix.

Declarația se depune , direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la
registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la
termenele stabilite de legislația în vigoare. Organul fiscal competent este organul fiscal în
a cărui rază teritorială se află sediul fix sau sediul fix desemnat, potrivit legii.

Declarația se completează în două exemplare, un exemplar se depune la organul
fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la
distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F. Aceasta se
depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse
documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele PDF, JPEG
sau TIFF.

Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate
anterior.
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Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricele formularului,
de la capitolele I-IV, cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au
mai fost declarate.La rubricele de la capitolul V “Date privind secțiunile completate”se
completează numai secțiunea /secțiunile care se modifică.

Biroul Asistență pentru contribuabili-08.12.2021

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

O.P.A.N.A.F. nr. 1941 din 7 decembrie 2021 pentru modificarea Anexei nr. 2 la O.P.A.N.A.F.
nr.631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.


