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FORMULARELE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ  SE POT DEPUNE PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANȚĂ

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați
că  în  Monitorul  Oficial  al  României  nr.  1.056  din  04.11.2021  fost  publicat O.P.A.N.A.F.  nr.
1699/2021  pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor
de obligații fiscale care formează vectorul fiscal  care intră în vigoare în 90 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv la data de 02.02.2022.

Astfel  că,  pentru  a  sprijinii  activitatea  de  conformare  voluntară  a  contribuabililor  în
vederea îndeplinirii obligației de înregistrare fiscală și pentru eficientizarea administrării fiscale,
a  fost  extinsă  modalitatea  de  depunere  a  declarațiilor  de  înregistrare  fiscală/de  radiere  a
înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Precizăm faptul că, mențiunile ulterioare înregistrării fiscale pot fi transmise prin mijloace
electronice, prin completarea formularului  700  "Declarație pentru înregistrarea/modificarea în
mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”. 

Totodată, în vederea simplificării,  s-a renunțat la un număr de 11 formulare (012, 014,
050, 061, 085, 087, 091, 092, 094, 097, 099) utilizate de contribuabili pentru declararea unor
mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare și cuprinderea informațiilor din aceste
formulare în declarațiile de înregistrare fiscală (010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 060, 070 și
700).

De asemenea, în funcție de categoria contribuabilului căruia i se adresează formularul, în
formularele  de  înregistrare  fiscală  a  fost  introdusă  secțiunea  “Date  privind  vectorul  fiscal
pentru alți plătitori de venit”,  care se completează de către plătitorii de venit, în vederea
declarării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale pentru veniturile realizate de persoanele
fizice din drepturi de proprietate intelectuală, precum și din activități independente realizate în
baza contractelor de activitate sportivă, pentru care aceștia au obligația reținerii la sursă.

În plus, precizăm că formularele de înregistrare fiscală au fost corelate și cu modificările
aduse Codului fiscal prin O.G.nr. 8/2021. 

Baza  legala: O.P.A.N.A.F.  nr.  1699/2021  pentru  aprobarea  formularelor  de  înregistrare  fiscală  a
contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. 

Gheorghe DOROBĂȚ
Şef administraţie
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