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Material informativ

Formularul 700- Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu
electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în

vectorul fiscal

Formularul 700 a fost reglementat inițial de Ordinul Nr. 2.372 din 9 august 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". La finele aceluiași an, 2017,
formularul 700 a fost modificat prin Ordinul Nr. 3.725 din 19 decembrie 2017 pentru
aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de
obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, care a abrogat Ordinul 2372/2017.

În data de 17 decembrie 2020, a apărut Ordinul Nr. 4136 privind modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017
pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a
tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

În prezent, formularul 700 este reglementat de Ordinul Nr. 1699 din 25 octombrie
2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a
tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, care a abrogat atât Ordinul
3725/2017 cât și Ordinul 4136/2020.

Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se
înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
f) impozitul pe reprezentanţă;
g) contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de

salariaţi;
h) contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au

calitatea de salariaţi;
i) contribuţia asigurătorie pentru muncă;
j) redevenţele miniere;
k) redevenţele petroliere;
l) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării

preţurilor din sectorul gazelor naturale;
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o) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât
gazele naturale;

p) taxele datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc;
q) impozitul specific unor activităţi.

Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor
ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale, se
completează și se transmite ori de câte ori intervin modificări, ulterior înregistrării
fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin declarația de înregistrare
fiscală/declarația de mențiuni, precum și cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declarația se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la
distanță, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală.

Formularul 700, actualizat în anul 2022, se depune pentru:
þ înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția

cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și
domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară
activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează,
ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;

þ înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau
modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;

þ modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe
profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;

þ exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;
þ declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;
þ înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior

înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare;

þ efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior
înregistrării în scopuri de TVA;

þ exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.278 alin.
(5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării, către persoane neimpozabile, a
serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe
cale electronică;

þ efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca
perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în
România;

þ efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile
pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții
intracomunitare de bunuri în anul precedent;

þ efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare;

þ efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special
pentru agricultori;

þ înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de tva sau menţiuni în cazul altor
persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru
agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art.317 din Codul
fiscal;
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þ înregistrarea în scopuri de tva, potrivit art.316 alin.(12) din Codul fiscal;
þ suspendarea temporară a uneia sau mai multor activități desfășurate de

persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită
profesii libere.

þ radierea înregistrării fiscale a persoanelor fizice care desfășoară activități
economice în mod independent sau exercită profesii libere;

þ încetarea uneia sau mai multor activități desfășurate de persoanele fizice care
desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

*OPANAF nr. 1699/ 25.10.2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscală a
contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal publicat in Monitorul
Oficial nr. 1056/04.11.2021
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