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ANAF supune dezbaterii publice modificarea Formularului 013

ANAF supune dezbaterii publice un proiect de ordin se propune modificarea și
completarea formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară
activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, precum şi a
instrucţiunilor de completare ale acestuia, conform noilor prevederi ale Codului fiscal;
De asemenea, din inițiativa administratiei fiscale competente, vectorul fiscal va fi
modificat pentru toți contribuabilii persoane juridice care au calitatea de angajatori sau
sunt asimilați acestora, prin înscrierea contribuției asiguratorie pentru muncă.
"Declarația de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere
pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai
multe sedii permanente" se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți
care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii
permanente. "Declarația de înregistrare fiscală" se completează cu ocazia primei
înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul
României, "Declarația de mențiuni" se completează ori de câte ori se modifică datele
declarate anterior, iar "Declarația de radiere" se completează cu ocazia radierii
înregistrării fiscale.

* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la
adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De
asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice și MassMedia din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot
fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu
mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare
Fiscalã, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare,
Relații Publice si Mass-Media;

Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind
transparenþa decizionalã în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate
accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presã aflat pe site-ul instituției.

www.anaf.ro

