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OBLIGAȚIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

Înregistrarea fiscală este activitatea de atribuire a codului de identificare fiscală, de
organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor și de eliberare a certificatului de înregistrare
fiscală.

Obligația de înregistrare fiscală îi revine oricărei persoane sau entitați care este subiect
într-un raport juridic fiscal primind astfel, un cod de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu
excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit
legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau
exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit
de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit
potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală
atribuit de organul fiscal.

În scopul administrării impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, în cazul persoanelor fizice
care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare fiscală este codul numeric
personal.

Pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal și pentru persoanele juridice
nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul



reținut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la
solicitarea plătitorului de venit.

Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără
personalitate juridică;

b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării
conducerii efective în România;

c) data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în
mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează,
potrivit legii speciale, la registrul comerţului;

d) data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul
persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);

e) data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au
un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.

Persoanele fizice care dețin cod numeric personal și sunt supuse impozitului pe venit se
înregistrează fiscal la data depunerii primei declarații fiscale.

În scopul administrării creanțelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din
oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, un subiect de drept
fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul
sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declarației de înregistrare fiscală, aceștia
au obligația să indice sediul permanent desemnat potrivit dispozițiilor din Codul fiscal. În cazul
înregistrării fiscale declarația de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se
află sediul permanent desemnat.

Declarația de înregistrare fiscală se întocmește prin completarea unui formular pus la
dispoziție gratuit de organul fiscal central și trebuie însoțită de copii ale documentelor
doveditoare ale informațiilor înscrise în aceasta.

Modelul, conţinutul, instrucţiunile de completare ale declarațiilor de înregistrare fiscală
precum și categoriile de contribuabili care au obligația de depunere, se regasesc pe site-ul
www.anaf.ro, secțiunea Asistență Contribuabili/Declararea obligațiilor fiscale.

Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: datele de identificare a
contribuabilului/plătitorului, datele privind vectorul fiscal, datele privind sediile secundare,
datele de identificare a împuternicitului, datele privind situația juridică a
contribuabilului/plătitorului, precum și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale.

http://www.anaf.ro


Pe baza declarației de înregistrare fiscală depuse, organul fiscal central eliberează certificatul de
înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declarației ori a cererii. În
certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi utilizat de contribuabili şi pentru îndeplinirea obligaţiilor
fiscale aferente perioadelor anterioare datei de înregistrare fiscală.

Data înregistrării fiscale este:

 data depunerii declarației fiscale, în cazul contribuabililor care dețin cod numeric
personal și sunt supuși impozitului pe venit

 data atribuirii codului de identificare fiscală, în celelalte cazuri.

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse
la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin
completarea și depunerea declarației de mențiuni.

În cazul modificărilor intervenite în datele declarate inițial și înscrise în certificatul de
înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune, odată cu declarația de mențiuni, și
certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia și eliberării unui nou certificat.
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Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
OPANAF Nr. 3725/2017 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a
contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal


