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Formularul 700, utilizat de toţi contribuabilii pentru declararea online a menţiunilor 
privind vectorul fiscal 

     
 În vederea minimizării eforturilor de conformare a contribuabililor şi a eficientizării 
administrării fiscale de la 01 ianuarie 2018, contribuabilii vor avea posibilitatea de modificare, 
prin intermediul Internetului, a categoriilor de obligaţii fiscale declarative, care, potrivit legii, 
sunt înscrise în vectorul fiscal, cu excepţia solicitării de înregistrare în scopuri de TVA. Pentru 
înregistrarea/ modificarea obligaţiilor declarative care formează vectorul fiscal nu se depun, 
odată cu declaraţia de menţiuni, documente justificative. 
 Declaraţia cuprinde în capitolul „Date de identificare a contribuabilului” şi date cu 
privire la declaraţia de înregistrare fiscală depusă iniţial care se va putea selecta din lista 
pusă la dispoziţie prin formular, respectiv  Formular 010 –“ Declaraţia de înregistrare 
fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte 
entităţi fără personalitate juridică“, Formular 013 – “Declaraţia de înregistrare 
fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care 
desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, Formular  015 – 
“Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru 
contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”, Formular 016 – 
“Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru 
persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”, 
Formular 020 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane 
fizice române şi străine care deţin cod numeric personal “, Formular 030 – “Declaraţia de 
înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric 
personal”, Formular 040 - “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia 
de radiere pentru instituţii publice“, Formular 070 –“Declaraţia de înregistrare 
fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.  
 Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerţului 
vor selecta: formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului numărul 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv formularul 010, în cazul celorlalţi contribuabili 
care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 
Semnarea declaraţiei se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de 
servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 
republicată, şi ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru 
tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

Formularul 700 - "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii 
fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal" a fost aprobat prin Ordinului preşedintelui ANAF 
nr.2372/2017.  
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