
         Anexa nr.5 

  

Caracteristicile de editare, utilizare şi păstrare a formularelor 
  

1. 173 "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit" 
 

    1.1. Denumire "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit" 

    1.2 Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare şi 

editare 

    1.3 Se utilizează pentru solicitarea de implementare a unui grup fiscal în domeniul 

impozitului pe profit sau pentru notificarea organului fiscal cu privire la evenimentele survenite 

ulterior implementării grupului sau cu privire la dorința de continuare a sistemului de consolidare 

fiscală în domeniul impozitului pe profit. 

    1.4. Se completează şi se depune de persoana responsabilă a grupului fiscal în domeniul 

impozitului pe profit. 

    1.5. Circulă: în format electronic la organul fiscal competent. 

1.6. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal. 

 

2. 174 "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținere a grupului 

fiscal și continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit" 
 

    2.1. Denumire "Decizia privind aprobarea/respingerea implementării/menținere a grupului 

fiscal și continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit". 

2.2. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare.  

2.3. Se difuzează gratuit. 

2.4. Se utilizează pentru aprobarea/respingerea Cererii de implementare/menținere a 

grupului fiscal și continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.  

2.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal competent. 

2.6. Circulă: - originalul la persoana juridică responsabilă a grupului fiscal în domeniul 

impozitului pe profit; 

- copia la organul fiscal. 

2.7. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal. 

 

3. 175 "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul 

impozitului pe profit" 
 

    3.1. Denumire "Decizia privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul 

impozitului pe profit". 

3.2. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare.  

3.3. Se difuzează gratuit. 

    3.4. Se utilizează pentru notificarea persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în 

domeniul impozitului pe profit cu privire la modificările ulterioare implementării grupului fiscal. 

    3.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal competent. 

3.6. Circulă: - originalul la persoana juridică responsabilă a grupului fiscal în domeniul 

impozitului pe profit; 

- copia la organul fiscal. 

    3.7. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal. 

    

 


