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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea formularisticii necesare aplicãrii Ordonanþei Guvernului nr. 82/1998
privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanþa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe, aprobatã prin Legea nr. 228/1998, modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 93/2000, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 549/2001, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 4/2002, aprobatã prin Legea
nr. 294/2002,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modelul, conþinutul ºi instrucþiunile
de completare ale formularelor:
Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii fãrã personalitate juridicã (010), cod M.F.P.
14.13.01.10.11/1;
Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în
România (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;

Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice
române fãrã domiciliu în România (030), cod M.F.P.
14.13.01.10.11/3;
Ñ Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru instituþii publice (040), cod M.F.P.
14.13.01.10.11/4,
prevãzute în anexa nr. 1.
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Art. 2. Ñ Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare,
de utilizare ºi de pãstrare ale formularelor menþionate la
art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Se aprobã modelul formularului ”Certificat de
înregistrare fiscalãÒ, cod M.F.P. 14.13.20.99, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Se aprobã caracteristicile de tipãrire pentru
formularul ”Certificat de înregistrare fiscalãÒ, cod M.F.P.
14.13.20.99, conform celor prevãzute în anexa nr. 4.
Art. 5. Ñ Formularele prevãzute la art. 1 vor fi editate
de Ministerul Finanþelor Publice ºi vor fi distribuite gratuit
la solicitarea contribuabililor.
Art. 6. Ñ În termen de 12 luni de la data intrãrii în
vigoare a prezentului ordin plãtitorii de impozite ºi taxe au
obligaþia de a solicita la unitatea fiscalã care a eliberat
actualul certificat de înregistrare fiscalã schimbarea acestuia cu noul formular.
Art. 7. Ñ Pânã la expirarea termenului prevãzut la
art. 6 plãtitorii de impozite ºi taxe înregistraþi fiscal la data
intrãrii în vigoare a prezentului ordin se vor indentifica prin
utilizarea actualului certificat de înregistrare fiscalã.
Art. 8. Ñ Dupã expirarea termenului prevãzut la art. 6
certificatele de înregistrare fiscalã eliberate anterior datei
intrãrii în vigoare a prezentului ordin sunt nule de drept.

Art. 9. Ñ Anexele nr. 1, 2, 3 ºi 4 fac parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 10. Ñ Direcþia generalã de proceduri fiscale,
Direcþia generalã a tehnologiei informaþiei ºi direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi a municipiului
Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 11. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 12. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la 10 zile de
la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 13. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicãrii
Ordonanþei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000,
Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.370/2000 pentru modificarea anexelor nr. 1a) ºi 1b) la Ordinul ministrului finanþelor
nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 554 din 8 noiembrie 2000, precum ºi orice
prevedere contrarã.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 17 septembrie 2002.
Nr. 1.212.

ANEXA Nr. 1
M O D E L U L, C O N Þ I N U T U L ª I I N S T R U C Þ I U N I L E
DE COMPLETARE ALE FORMULARELOR

Instrucþiuni de completare a formularului ”Declaraþie
de înregistrare fiscalã/Declaraþie de menþiuni
pentru persoane juridice, asociaþii familiale
ºi asociaþii fãrã personalitate juridicã (010)Ò
Se completeazã în douã exemplare, la maºina de scris
sau echipamente similare.
1. Felul declaraþiei
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupã
caz. Declaraþia de înregistrare fiscalã se completeazã la
înfiinþare, iar declaraþia de menþiuni se completeazã ori de
câte ori se modificã datele declarate anterior.
Atenþie! În cazul declaraþiei de menþiuni se completeazã
toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declarãrii, indiferent dacã acestea au mai fost declarate.
2. Date de identificare ale plãtitorului
2.1. Cod de înregistrare fiscalã/Cod unic de înregistrare
Nu se completeazã la înregistrarea iniþialã.
În cazul în care declaraþia de menþiuni este completatã
de reprezentantul fiscal, se va trece codul de înregistrare al
persoanei juridice strãine prin reprezentantul fiscal desemnat.
2.2.Ñ2.6. Se completeazã cu denumirea ºi adresa
plãtitorului.
În cazul în care declaraþia este completatã de cãtre
reprezentantul fiscal al persoanei juridice strãine care, potrivit legii, îºi îndeplineºte obligaþiile fiscale prin reprezentant

fiscal, se vor trece datele de identificare ale persoanei juridice strãine (plãtitorul).
2.7. Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitor, în funcþie de
forma de organizare a activitãþii.
3. Alte date privind plãtitorul
3.1. Numãr autorizaþie de funcþionare/Numãr act legal de
înfiinþare
Se va înscrie, dupã caz, numãrul autorizaþiei de
funcþionare emise de organul competent, numãrul actului
normativ prin care s-a înfiinþat plãtitorul, numãrul hotãrârii
judecãtoreºti de înfiinþare sau altele asemenea.
În cazul în care declaraþia este completatã de cãtre
reprezentantul fiscal, se va înscrie numãrul de înregistrare
al deciziei de aprobare a calitãþii de reprezentant fiscal,
potrivit legii.
3.2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate,
astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinþãrii sau autorizãrii.
3.3. Felul sediului
Se marcheazã cu ”XÒ felul sediului pentru care se solicitã înregistrarea, dupã caz.
Codul de înregistrare fiscalã al unitãþii înfiinþatoare se
completeazã numai în cazul înregistrãrii unor sedii secundare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 718/2.X.2002
În cazul în care declaraþia este completatã de reprezentantul fiscal al persoanei juridice strãine care, potrivit legii,
îºi îndeplineºte obligaþiile fiscale prin reprezentant fiscal, se
marcheazã ”XÒ în cãsuþa ”reprezentant fiscalÒ ºi se va
completa codul de înregistrare fiscalã al reprezentantului
fiscal pentru activitatea proprie.
3.4. Codul de înregistrare fiscalã al unitãþii divizate Ñ
se completeazã în cazul în care înfiinþarea plãtitorului se
face prin divizare.
3.5. Forma juridicã
Se înscrie forma juridicã conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanþelor Publice, existent la sediul organului fiscal.
3.6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului
difuzat de Ministerul Finanþelor Publice, existent la sediul
organului fiscal.
3.7. Banca
Se completeazã numai de cãtre plãtitorii care au cont
deschis la bancã.
4. Date privind vectorul fiscal
4.1. Plãtitor de T.V.A.
La înfiinþare
4.1.1 Se estimeazã nivelul veniturilor prognozate a se
obþine în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile ºi/sau
scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
4.1.1.1. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile.
4.1.1.2. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni scutite cu drept de
deducere.
4.1.2. Se marcheazã cu ”XÒ doar de cãtre plãtitorii care
realizeazã venituri anuale din operaþiuni taxabile sub plafonul prevãzut de lege ºi opteazã pentru plata T.V.A.
4.1.3. Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri exclusiv din operaþiuni care nu dau drept
de deducere a T.V.A.
Ulterior înregistrãrii fiscale
Rândurile 4.1.4Ñ4.1.8 se completeazã numai în cazul
în care s-a bifat cãsuþa 1.2.
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãºirea plafonului de impozitare, prin
opþiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenþã.
Data scoaterii din evidenþã se stabileºte conform
legislaþiei în vigoare în materie de T.V.A.
Rândurile 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ºi 4.8 se marcheazã cu ”XÒ, dupã caz, la înfiinþare, de cãtre plãtitorii
care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de accize,
impozit pe þiþei ºi gaze naturale din producþia internã, jocuri
de noroc, taxe ºi redevenþe în activitatea petrolierã ºi
minierã, impozit pe venitul din salarii ºi pe venituri asimilate salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, dupã caz.
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Rândurile 4.2.1Ñ4.2.2, 4.3.1Ñ4.3.2, 4.4.1Ñ4.4.2,
4.5.1Ñ4.5.2, 4.6.1Ñ4.6.2, 4.7.3Ñ4.7.4, 4.8.1Ñ4.8.2 se
marcheazã cu ”XÒ, dupã caz, în funcþie de tipul modificãrii:
luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã, ulterior înregistrãrii fiscale, dacã s-a bifat cãsuþa 1.2. Data luãrii în
evidenþã sau a scoaterii din evidenþã se stabileºte conform
reglementãrilor legale în materie.
Rândurile 4.7.1Ñ4.7.2 se marcheazã cu ”XÒ la înfiinþare
sau ulterior înregistrãrii fiscale numai de cãtre plãtitorii de
impozit pe profit care, conform legilor în vigoare, sunt
obligaþi la plata lunarã sau trimestrialã a acestui impozit,
dupã caz.
5. Date privind starea plãtitorului
Se completeazã numai în cazul în care s-a bifat
cãsuþa 1.2.
5.1. Inactivitate temporarã Ñ se completeazã în cazul
în care se declarã încetarea temporarã a activitãþii, respectiv reluarea activitãþii.
Se completeazã data înscrierii menþiunii de inactivitate
temporarã în registrul comerþului, respectiv data reluãrii
activitãþii.
5.2. Dizolvare cu lichidare Ñ se completeazã în cazul
în care se declarã începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia ºi radierea societãþii din registrul
comerþului.
Se completeazã data începerii procedurii de dizolvare
stabilitã conform dispoziþiilor legale în materie, respectiv
data radierii din registrul comerþului.
5.3. Dizolvare fãrã lichidare Ñ se completeazã numai în
cazul dizolvãrii fãrã lichidare.
Se completeazã data la care a avut loc fuziunea sau
divizarea, potrivit dispoziþiilor legale.
În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va
completa ºi codul de înregistrare fiscalã al unitãþii rezultate
în urma fuziunii.
5.4. Se completeazã data cu care s-a efectuat radierea.
Instrucþiuni de completare a formularului
”Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de menþiuni
pentru persoane fizice române cu domiciliul
în România (020)Ò
Se completeazã în douã exemplare.
Atenþie! Acest formular se completeazã de cãtre persoanele fizice care au calitatea de comerciant numai la declararea menþiunilor de naturã fiscalã.
1. Felul declaraþiei
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupã
caz. Declaraþia de înregistrare fiscalã se completeazã la
înfiinþare, iar declaraþia de menþiuni se completeazã ori de
câte ori se modificã datele declarate anterior.
Atenþie! În cazul declaraþiei de menþiuni se completeazã
toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declarãrii, indiferent dacã acestea au mai fost declarate.
2. Date de identificare ale plãtitorului
Rândurile 2.1Ñ2.4 se completeazã de cãtre toþi plãtitorii
persoane fizice române cu domiciliul în România sau de
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cãtre reprezentanþii fiscali desemnaþi de aceºtia, înscriind
cu majuscule, citeþ ºi corect datele de identificare ale
plãtitorului care solicitã înregistrarea.
Adresa Ñ se va completa cu adresa de domiciliu a
plãtitorului.
Cod numeric personal Ñ se va înscrie codul numeric
personal din cartea de identitate sau buletinul de identitate
al plãtitorului. În cazul în care declaraþia este completatã
de cãtre reprezentantul fiscal, se va trece codul numeric
personal al persoanei fizice române reprezentate.
Persoanele fizice care au calitatea de comerciant vor
înscrie codul unic de înregistrare atribuit de Biroul unic
organizat pe lângã camera de comerþ ºi industrie, conform
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 76/2001.
3. Alte date privind plãtitorul
3.1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinþãrii sau
autorizãrii.
3.2. Felul activitãþii
3.2.1. Fapte de comerþ
Se completeazã de cãtre persoanele fizice care au calitatea de comerciant la înregistrarea de menþiuni de naturã
fiscalã.
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care
realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã, în mod individual, din activitãþi care constituie fapte de comerþ.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de
funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a desfãºura
activitatea comercialã, în conformitate cu prevederile legale,
data emiterii autorizaþiei, precum ºi denumirea organului
care a eliberat autorizaþia.
Numãrul de înmatriculare la registrul comerþului se completeazã numai de cãtre acei contribuabili care nu ºi-au
preschimbat certificatul de înmatriculare conform dispoziþiilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001.
3.2.2. Prestãri servicii
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care
realizeazã în mod individual venituri din activitãþi de prestãri
de servicii, potrivit legii.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de
funcþionare, care atestã dreptul plãtitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii
autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat
autorizaþia.
Contract Ñ se vor înscrie numãrul ºi data contractului
în baza cãruia se desfãºoarã activitatea, în cazul
activitãþilor care, potrivit legii, se autorizeazã prin încheierea de contracte.
3.2.3. Meserii
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care
realizeazã în mod individual venituri din activitãþi
desfãºurate pe baza liberei iniþiative, din practicarea unei
meserii.

Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de
funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a practica
meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii
autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat
autorizaþia.
3.2.4. Contract de prestãri servicii, de comision, de
mandat, de reprezentare ºi alte asemenea contracte
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care
realizeazã în mod individual venituri din activitãþi
desfãºurate în baza unui contract de prestãri servicii, de
comision, de mandat, de reprezentare ºi alte asemenea
contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului
comercial.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de
funcþionare care atestã dreptul plãtitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii
autorizaþiei, precum ºi denumirea organului care a eliberat
autorizaþia.
Contract Ñ se vor înscrie numãrul ºi data contractului.
3.2.5. Profesii libere
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre persoanele fizice care
realizeazã în mod individual venituri din prestãri de servicii
în domeniul ºtiinþific, literar, artistic ºi educativ, precum ºi
din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil,
expert etc.
Autorizaþie Ñ se completeazã de cãtre plãtitorii care
desfãºoarã o profesie liberã în mod individual ºi pentru
care existã obligaþia autorizãrii;
Ñ se înscriu numãrul autorizaþiei care
atestã dreptul contribuabilului de a exercita o profesie
liberã, data emiterii acesteia, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
3.2.6. Drepturi de proprietate intelectualã
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã
venituri în bani ºi/sau în naturã provenind din valorificarea
sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã
(valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenþii,
know-how, mãrci înregistrate, francizã, drepturi de autor,
inclusiv a drepturilor conexe de autor ºi altele).
3.2.7. Altele
Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã
venituri din desfãºurarea altor activitãþi decât cele enunþate
mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activitãþi.
3.3. Data obþinerii primului venit
Se completeazã numai de cãtre plãtitori care declarã cã
obþin venituri din activitãþi independente pentru care plãþile
anticipate se fac prin reþinere la sursã de cãtre plãtitorii de
venituri.
Se înscrie data la care plãtitorul realizeazã primul venit.
Atenþie! Se completeazã numai în cazul în care s-a
marcat cu ”XÒ cãsuþa 1.1.
3.4. Cont bancar
Se completeazã de cãtre plãtitorii care au deschise conturi bancare.
3.5. Sediul principal de desfãºurare a activitãþii
Se va completa, dupã caz, în funcþie de locul de
desfãºurare a activitãþii, cu adresa domiciliului sau a sediului
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principal de desfãºurare a activitãþii, inclusiv în cazul în
care activitatea se desfãºoarã prin mai multe puncte de
lucru.
4. Date privind vectorul fiscal
4.1. Plãtitor de T.V.A.
La înfiinþare
4.1.1. Se estimeazã nivelul veniturilor prognozate a se
obþine în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile ºi/sau
scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
4.1.1.1. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile.
4.1.1.2. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni scutite cu drept de
deducere.
4.1.2. Se marcheazã cu ”XÒ doar de cãtre plãtitorii care
realizeazã venituri anuale din operaþiuni taxabile sub plafonul prevãzut de lege ºi opteazã pentru plata T.V.A.
4.1.3. Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri exclusiv din operaþiuni care nu dau drept
de deducere a T.V.A.
Ulterior înregistrãrii fiscale
Se completeazã numai în cazul în care s-a marcat
cu ”XÒ cãsuþa 1.2.
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãºirea plafonului de impozitare, prin
opþiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenþã.
Data scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legislaþiei în vigoare în materie de T.V.A.
Rândurile 4.2 ºi 4.3 se marcheazã cu ”XÒ, dupã caz, la
înfiinþare, de cãtre plãtitorii care, conform legilor în
vigoare, devin plãtitori de accize, impozit pe venitul din
salarii ºi pe venituri asimilate salariilor, dupã caz.
Rândurile 4.2.1Ñ4.2.2, 4.3.1Ñ4.3.2 se marcheazã
cu ”XÒ, dupã caz, în funcþie de tipul modificãrii: luare în
evidenþã sau scoatere din evidenþã, ulterior înregistrãrii
fiscale, dacã s-a bifat cãsuþa 1.2. Data luãrii în evidenþã
sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform legilor în
vigoare.
5. Date de identificare ale reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraþia se
întocmeºte ºi se depune de cãtre reprezentanþii fiscali
desemnaþi de plãtitori.
6. Date privind starea plãtitorului
Se completeazã numai în cazul în care s-a marcat cu
”XÒ cãsuþa 1.2.
6.1. Suspendare autorizaþie Ñ se completeazã în cazul
în care se declarã încetarea temporarã a activitãþii autorizate, respectiv reluarea activitãþii autorizate.
Nr. aut. ................ din data Ñ se va înscrie numãrul
autorizaþiei de funcþionare care a fost suspendatã, în conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizaþiei.
Se completeazã cu data de la care autorizaþia a fost
suspendatã, respectiv data pânã la care opereazã suspendarea.
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6.2. Anulare autorizaþie Ñ se completeazã în cazul în
care se anuleazã autorizaþia de funcþionare.
Nr. aut. ............... din data Ñ se va înscrie numãrul
autorizaþiei de funcþionare care a fost anulatã, în conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii
autorizaþiei.
Se completeazã cu data de la care autorizaþia a fost
anulatã.
6.3. Încetarea valabilitãþii autorizaþiei Ñ se completeazã
în cazul încetãrii valabilitãþii autorizaþiei de funcþionare.
Nr. aut. ............... din data Ñ se va înscrie numãrul
autorizaþiei de funcþionare care a expirat, în conformitate cu
prevederile legale, respectiv data emiterii autorizaþiei.
Se completeazã cu data de la care a încetat valabilitatea autorizaþiei.
Instrucþiuni de completare a formularului
”Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de menþiuni
pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice române
fãrã domiciliu în România (030)Ò
Se completeazã în douã exemplare, corect, citeþ, cu
majuscule.
Se completeazã de cãtre plãtitorul de impozite ºi taxe
sau de cãtre reprezentantul fiscal desemnat.
1. Felul declaraþiei
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupã
caz. Declaraþia de înregistrare fiscalã se completeazã la
înfiinþare, iar declaraþia de menþiuni se completeazã ori de
câte ori se modificã datele declarate anterior.
Atenþie! În cazul declaraþiei de menþiuni se completeazã
toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declarãrii, indiferent dacã acestea au mai fost declarate.
2. Date de identificare a persoanei
În cazul în care declaraþia este completatã de cãtre
reprezentantul fiscal, se vor trece datele de identificare a
persoanei fizice reprezentate.
2.1. Numãr de identificare fiscalã
Nu se completeazã la înregistrarea iniþialã. În cazul în
care declaraþia de menþiuni este completatã de cãtre reprezentantul fiscal, se va trece numãrul de identificare fiscalã
al persoanei fizice reprezentate.
Rândul 2.9 se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de situaþia
persoanei care se înregistreazã.
3. Alte date privind plãtitorul
3.1. Reºedinþa din România pentru persoana fizicã
strãinã, persoana fizicã românã fãrã domiciliu în România
sau persoana fãrã cetãþenie românã aflatã în întreþinere Ñ
se înscrie adresa reºedinþei plãtitorului, dupã caz.
3.2. Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de modul cum se
desfãºoarã activitatea. Cãsuþa ”Alt loc de desfãºurare a
activitãþiiÒ se va marca cu ”XÒ ºi atunci când activitatea
constã în desfacerea produselor în pieþe, târguri sau alte
locuri amenajate în acest scop.
3.3. Data obþinerii primului venit
Se înscrie data la care plãtitorul realizeazã primul venit
impozabil în România.
Atenþie! Se completeazã numai la înregistrarea iniþialã.
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4. Date privind vectorul fiscal
4.1. Plãtitor de T.V.A.
La înfiinþare
4.1.1. Se estimeazã nivelul veniturilor prognozate a se
obþine în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile ºi/sau
scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
4.1.1.1. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile.
4.1.1.2. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni scutite cu drept de
deducere.
4.1.2. Se marcheazã cu ”XÒ doar de cãtre plãtitorii care
realizeazã venituri anuale din operaþiuni taxabile sub plafonul prevãzut de lege ºi opteazã pentru plata T.V.A.
4.1.3. Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri exclusiv din operaþiuni care nu dau drept
de deducere a T.V.A.
Ulterior înregistrãrii fiscale
Se completeazã numai în cazul în care s-a marcat
cu ”XÒ cãsuþa 1.2.
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii:
înregistrare (prin depãºirea plafonului de impozitare, prin
opþiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenþã.
Data scoaterii din evidenþã se stabileºte conform
legislaþiei în vigoare în materie de T.V.A.
Rândul 4.2 se marcheazã cu ”XÒ, dupã caz, la
înfiinþare, de cãtre plãtitorii care, conform legilor în
vigoare, devin plãtitori de impozit pe venitul din salarii ºi
pe venituri asimilate salariilor.
Rândurile 4.2.1Ñ4.2.2 se marcheazã cu ”XÒ, dupã caz,
în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã, ulterior înregistrãrii fiscale, dacã s-a
bifat cãsuþa 1.2. Data luãrii în evidenþã sau scoaterii din
evidenþã se stabileºte conform legilor în vigoare.
5. Date de identificare ale reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraþia se
întocmeºte ºi se depune de cãtre reprezentanþii fiscali
desemnaþi de cãtre plãtitori.
Instrucþiuni de completare a formularului
”Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de menþiuni
pentru instituþii publice (040)Ò
Formularul se completeazã în douã exemplare, la
maºina de scris sau echipamente similare.
1. Felul declaraþiei
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre pct. 1.1, 1.2., 1.3
sau 1.4, dupã caz. Declaraþia de modificare a datelor
iniþiale se completeazã când se modificã una dintre datele
înscrise în cap. 2Ñ4. În cazul declaraþiei de încetare a
activitãþii se completeazã cap. 2 ºi rândurile 5.1 ºi 5.1.1. În
cazul declaraþiei de fuziune, instituþia care înceteazã sã
existe marcheazã cu ”XÒ pct. 1.3.
2. Date de identificare a instituþiei
Se completeazã obligatoriu de cãtre toþi plãtitorii.

2.1. Codul de înregistrare fiscalã
Atenþie! Nu se completeazã la înregistrarea iniþialã.
3. Alte date de identificare a instituþiei
3.1. Sectorul de activitate
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre sectoarele de activitate.
3.2. Sistemul de finanþare
Se marcheazã cu ”XÒ unul dintre sisteme.
3.3. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de
credite, dupã caz)
3.3.1. Ministerul sau instituþia centralã (din clasificaþia
bugetarã) Ñ se completeazã denumirea ºi codul instituþiei.
3.3.2. Consiliul judeþean (din clasificaþia bugetarã) Ñ se
completeazã denumirea ºi codul judeþului.
3.3.3. Consiliul local Ñ se completeazã codul primãriilor
atribuit pe plan local de direcþia generalã a finanþelor
publice, de la 001 la 999.
4. Date privind vectorul fiscal
4.1. Plãtitor de T.V.A.
La înfiinþare
4.1.1. Se estimeazã nivelul veniturilor prognozate a se
obþine în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile ºi/sau
scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
4.1.1.1. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni taxabile.
4.1.1.2. Se estimeazã veniturile prognozate a se obþine
în cursul anului fiscal din operaþiuni scutite cu drept de
deducere.
4.1.2. Se marcheazã cu ”XÒ doar de cãtre plãtitorii
care realizeazã venituri anuale din operaþiuni taxabile sub
plafonul prevãzut de lege ºi care opteazã pentru plata T.V.A.
4.1.3. Se marcheazã cu ”XÒ de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri exclusiv din operaþiuni care nu dau drept
de deducere a T.V.A.
Ulterior înregistrãrii fiscale
Se marcheazã cu ”XÒ în funcþie de tipul modificãrii:
înregistrare (prin depãºirea plafonului de impozitare, prin
opþiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenþã.
Data scoaterii din evidenþã se stabileºte conform
legislaþiei în vigoare în materie de T.V.A.
Rândul 4.2 se marcheazã cu ”XÒ, dupã caz, la
înfiinþare, de cãtre plãtitorii care, conform legilor în
vigoare, devin plãtitori de impozit pe venitul din salarii ºi
pe venituri asimilate salariilor.
Rândurile 4.2.1Ñ4.2.2 se marcheazã cu ”XÒ, dupã caz,
în funcþie de tipul modificãrii: luare în evidenþã sau scoatere din evidenþã, ulterior înregistrãrii fiscale. Data luãrii în
evidenþã sau scoaterii din evidenþã se stabileºte conform
legilor în vigoare.
5. Date privind starea plãtitorului
5.2. Codul de înregistrare fiscalã al unitãþii rezultate în
urma fuziunii
Se completeazã numai în cazul declaraþiei de fuziune
prin contopire.
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ANEXA Nr. 2

C A R A C T E R I S T I C I L E D E T I P Ã R I R E, M O D U L D E D I F U Z A R E,
DE UTILIZARE ªI DE PÃSTRARE A FORMULARELOR

1. Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii fãrã personalitate juridicã (010)
1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã/ Declaraþie
de menþiuni pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi
asociaþii fãrã personalitate juridicã (010)
2. Cod: 14.13.01.10.11/1
3. Format: A4/t2
4. U/M: set (2 file)
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la atribuirea codului de înregistrare fiscalã ºi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã, precum ºi la actualizarea informaþiilor despre plãtitorii de
impozite ºi taxe, persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii fãrã personalitate juridicã, care au fost înregistraþi
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe, persoane juridice, asociaþii familiale ºi
asociaþii fãrã personalitate juridicã sau
de cãtre reprezentantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal
Ñ copia la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în
România (020)
1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie
de menþiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în
România (020)
2. Cod: 14.13.01.10.11/2
3. Format: A4/t2
4. U/M: set (2 file)
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la înregistrarea fiscalã a persoanelor
fizice române pentru organizarea evidenþei, potrivit codului
numeric personal, a persoanelor fizice române cu domiciliul
în România sau eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã care va conþine codul numeric personal precedat de
litera ”RÒ, pentru persoanele fizice plãtitoare de T.V.A., precum ºi la actualizarea informaþiilor despre persoanele fizice
române cu domiciliul în România, înregistrate ca plãtitori de
impozite ºi taxe
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe, persoane fizice române cu domiciliul în
România, sau de cãtre reprezentantul
fiscal

8. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal
Ñ copia la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Declaraþie de înregistrare fiscalã/ Declaraþie de
menþiuni pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice
române fãrã domiciliu în România (030)
1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie
de menþiuni pentru persoane fizice strãine ºi persoane
fizice române fãrã domiciliu în România (030)
2. Cod: 14.13.01.10.11/3
3. Format: A4/t2
4. U/M: set (2 file)
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la atribuirea numãrului de identificare
fiscalã ºi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine ºi persoane fizice române fãrã
domiciliu în România, precum ºi la actualizarea informaþiilor
despre persoane fizice strãine ºi persoane fizice române
fãrã domiciliu în România, înregistraþi ca plãtitori de impozite ºi taxe
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite ºi taxe, persoane fizice strãine ºi persoane fizice
române fãrã domiciliu în România, sau
de cãtre reprezentantul fiscal
8. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal
Ñ copia la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie de
menþiuni pentru instituþii publice (040)
1. Denumire: Declaraþie de înregistrare fiscalã/Declaraþie
de menþiuni pentru instituþii publice (040)
2. Cod: 14.13.01.10.11/4
3. Format: A4/t2
4. U/M: set (2 file)
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la atribuirea codului de înregistrare fiscalã pentru instituþiile publice ºi eliberarea certificatului de
înregistrare fiscalã, precum ºi la actualizarea informaþiilor
despre acestea
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: instituþiile publice
8. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal
Ñ copia la contribuabil
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
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ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
ANEXA Nr. 4
CARACTERISTICILE DE TIPÃRIRE PENTRU FORMULARUL ”CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALÃÒ

1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscalã
2. Cod: 14.13.20.99
3. Format: A5. Se tipãresc douã certificate pe o foaie A4.
Certificatul se va tipãri în douã culori.
Ñ hârtie 100 g/m2 NOPASET
Ñ hârtie cu filigran pe toatã suprafaþa
Ñ cernealã de securitate cu luminiscenþã UV (ultraviolet)
4. U/M: A4(2buc./unitate)
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la atestarea înregistrãrii ca plãtitor de impozite ºi taxe
7. Se întocmeºte în: 1 exemplar original + o copie
de: direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi a
municipiului Bucureºti
8. Circulã: Ñ originalul la contribuabil
Ñ copia la organul fiscal
9. Se arhiveazã: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
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