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 / 04.01.2023
Arhiva .ZIP cu documentele conexe este obligatorie pt.cap.III, IV(DA), VI si sec.A , G.
I.  FELUL DECLARATIEI
II. DATE DE IDENTIFICARE  A CONTRIBUABILULUI
 ( se completeaza CNP/NIF pt.020 si NIF pt.030)
III. REPREZENTARE PRIN :
Date de identificare
Calcul
Domiciliu fiscal
   IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL (pt.DM )
  1. Contabilitatea este organizata si condusa pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, cf.art.10 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare    (pt.D010)
Nr.
 crt
Denumirea/ Nume, prenume
membru CECCAR 
CIF/ CNP
membru CECCAR 
Nr.
contract
Data
incheiere contract
Data inceput
contract
Data 
sfarsit
contract
Nr.autoriz. 
CECCAR
 V. DATE PRIVIND SECTIUNILE COMPLETATE  (sectiunile A-G vor fi bifate automat pe masura ce sunt completate)
 SECTIUNEA A - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/ MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL
Calcul
 SECTIUNEA B - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ȘI VECTORUL FISCAL PRIVIND TVA  (300)
Calcul
    B.I. - ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR  ÎNREGISTRĂRII FISCALE
Calcul
    B.II. - MENȚIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/ MENȚINEREA PERIOADEI FISCALE
Calcul
    B.III. - OPȚIUNE PRIVIND APLICAREA/ ÎNCETAREA APLICĂRII PREVEDERILOR art.275 alin.(2) si art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal  (locul livrării pentru vanzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării,  către persoane  neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune,  sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
Calcul
    B.IV. - NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE
Calcul
    B.V. - NOTIFICARE PRIVIND REGIMUL SPECIAL PENTRU AGRICULTORI
Calcul
    B.VI. -  ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA SAU MENTIUNI IN CAZUL ALTOR PERSOANE CARE EFECTUEAZA ACHIZITII INTRACOMUNITARE
    SAU PENTRU SERVICII, PRECUM SI PENTRU AGRICULTORII CARE EFECTUEAZA LIVRARI INTRACOMUNITARE DE BUNURI, cf. art.317 din Codul fiscal 
Calcul
    B.VII. -  ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, potrivit art.316 alin.(12) din Codul fiscal 
Calcul
    B.VIII. - ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ȘI SCOATEREA DIN 
 EVIDENȚĂ  CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA
Calcul
 SECTIUNEA C - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE DATORATE  (100,120,130)
Calcul
 SECȚIUNEA D - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU ASIMILAȚI ACESTORA
       Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale (602,412,432,480)
Calcul
 SECTIUNEA E - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALȚI PLĂTITORI DE VENIT
         Impozit pe venit şi contribuţii sociale, cu regim de reținere la sursă  (611,451,461,625,473,474)
          - Venituri din drepturi de proprietate intelectuala (611,451,461)
          - Venituri realizate de PF din activitati independente, in baza contractelor de activitate sportiva (625,473,474)
Calcul
 SECTIUNEA F - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ȘI TAXE DATORATE
Calcul
 SECTIUNEA G - DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGATIA INREGISTRARII FISCALE
Calcul
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI       ( 5. la 8. nu se pot completa simultan)
  1. Suspendarea temporara a activitatii economice desfasurate in mod independent sau ca profesie libera  (pt.DM si D070)
Calcul
Nr.
 crt
CAEN
Felul activitatii 
Document care atesta suspendarea
temporara (nr. si data)
Organ emitent
Data luarii 
in evidenta
Data scoaterrii 
din evidenta
   2. Incetarea activitatii economice desfasurate in mod independent sau ca profesie libera (pt.DM/DR si D070)
Calcul
Nr.
 crt
CAEN
Felul activitatii 
Document care atesta incetarea
activitatii (nr. si data)
Organ emitent
Data scoaterrii 
din evidenta
   3. Dizolvare cu lichidare  (pt.DM/DR si D010)
Calcul
   4. Dizolvare fara lichidare  (pt.DM si D010) 
Calcul
   5. Incetarea  activitatii  (pt.DR si D040)
Calcul
Act normativ (tip act, numar, data)
Calcul
   6. Incetarea activitatii, de la data   (pt.DM si D020, D030)
Calcul
   7. Radierea inregistrarii fiscale, de la data   (pt.DR,# D020, D030)
Calcul
   8. Radierea inregistrarii fiscale, urmare a atribuirii CNP, de la data  (pt.DR,D030)
Calcul
         8.2. Declar ca mi-au fost atribuite si urmatoarele NIF-uri:
Calcul
SECTIUNEA A - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL 
   (se completeaza (A.I+A.III) sau (A.I+A.II+A.III) sau niciuna)  (nu se completeaza pentru 015,030)
     A.I. DATE PRIVIND SEDIUL SOCIAL/ SEDIUL  (nu se completeaza pentru 013,016)
 1. Adresa sediului social/ sediului
Calcul
     (pentru modificare strada,localitate se selecteaza mai intai judetul) 
Calcul
     (pentru modificare strada,localitate se selecteaza mai intai judetul)
      A.II. DOMICILIU FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
     (pentru modificare strada,localitate se selecteaza mai intai judetul)
   A.III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
 SECTIUNEA B.  DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ȘI VECTORUL FISCAL PRIVIND TVA  (cod 300)
Calcul
    SUBSECTIUNEA B.I.  ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR  ÎNREGISTRĂRII FISCALE
Calcul
              (B.I nu se completeaza pt. DR;           bifele 'Inainte...', 'Ulterior...' si 'Mentiuni...' nu se pot completa simultan)
    (se selecteaza  numai daca nu s-a bifat 'Inainte...' sau 'Ulterior...')
  1.17  se completează  pentru selectie 'Inainte...' sau 'Ulterior...'   sau  pentru ' Modifică perioada fiscală ';  pentru selectia 1.12.4 se alege '01-plata lunară'
    SUBSECTIUNEA B.II.  MENȚIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENȚINEREA PERIOADEI FISCALE
                                    (B.II  nu se completeaza pt. DR;          bifele 1.18 si 1.19  nu se pot completa simultan )
a intervenit exigibilitatea TVA aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea şi plata TVA.
   1.19.2. În temeiul dispozițiilor art.322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal,  întrucât în anul precedent/anii precedenţi am utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu am mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi cifra de afaceri nu a depăşit plafonul prevăzut la art.322 alin.(2) din Codul fiscal
          Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.
    SUBSECTIUNEA B.III.   OPȚIUNE PRIVIND APLICAREA/ ÎNCETAREA APLICĂRII PREVEDERILOR art.275 alin.(2)
   și art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal  (locul livrării pentru vanzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării,  către 
    persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune,  sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
 (B.III  nu se completeaza pt.D015, D030;    1.20.1 nu se completeaza pt.  DR;    bifele 1.20.1  si 1.20.2  nu se pot completa simultan)
ca locul livrării sau prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin.(2) și art. 278 alin.(5) lit. h), deși îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278 ^1 alin.(1).  Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici. 
      În aceste condiții, locul livrării pentru vanzările intracomunitare de bunuri la distanță este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, iar locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.
  prevederile art.275 alin.(2) și/ sau art.278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puțin 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării :  
       În aceste condiții, locul livrării pentru vanzările intracomunitare de bunuri la distanță si/ sau al prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România.  
    SUBSECTIUNEA B.IV.  NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE
 (B.IV nu se completeaza pt.D013, D015, D030;            bifele 1.21.1 si 1.21.2  nu se pot completa simultan)
  ( 1.21.1 nu se completeaza pt. DR)   (bifele 'Declar...' si 'Fiind...'  nu se pot completa simultan)
  (se completeaza 
cif.afaceri <= plafoni)
(optiunile  'incepand...' si  'ulterior...'  nu se pot completa simultan)
  (optiunile  'Intrucat...' si  'Desi...'  nu se pot completa simultan)
  (se completeaza 
cif.afaceri > plafon)
  (se completeaza 
cif.afaceri <= plafon)
    SUBSECTIUNEA B.V.  NOTIFICARE PRIVIND REGIMUL SPECIAL PENTRU AGRICULTORI
  (B.V nu se completeaza pt.D013, D015, D030, D040;       1.22.1 nu se completeaza pt. DR;      optiunile  1.22.1 si 1.22.2  nu se pot completa simultan )
    SUBSECTIUNEA B.VI.   ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA SAU MENȚIUNI IN CAZUL ALTOR PERSOANE CARE EFECTUEAZĂ ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE SAU PENTRU SERVICII, PRECUM SI PENTRU AGRICULTORII CARE EFECTUEAZĂ LIVRĂRI INTRACOMUNITARE DE BUNURI, CF. ART.317 DIN CODUL FISCAL
  (B.VI nu se completeaza pt.D013, D015, D030;         pct.1. si  1.23.1 nu se completeaza pt.2.DR;      optiunile  (1. si 2) sau (1.23.1 si 1.23.2)   nu se pot completa simultan;
 optiunile  (1. si  1.23.1)  si (2 si 1.23.2)   sunt pereche  )
   (se completeaza pt. 1.23.1.7 sau 1.23.2 )
    SUBSECTIUNEA B.VII.   ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, POTRIVIT ART.316 alin.(12) DIN CODUL FISCAL
  (B.VII nu se completeaza pt. DR)
Prin prezenta, solicit înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) din Codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare :
   Prin prezenta declar că voi desfășura activităţi economice.
    SUBSECTIUNEA B.VIII.  ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ȘI SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ 
          CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA
  (optiunile 1.31 la1.36 nu  se pot completa simultan) (1.34.1 si 1.34.2<=plafon)
    SECTIUNEA C - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE DATORATE
   ((profit & specific) / micro)
    1.IMPOZIT PE PROFIT (cod 100)  (nu se completeaza pt.D020, D030, D070;   (1.1 - 1.3) si (1.4 -1.5) nu se completeaza simultan)
     
  (la selectie 'Modifica perioada' se completeaza obligatoriu  (1.1, 1.2 si 1.3), altfel se completeaza (1.1 si 1.3) sau  1.2  )
     (C.1.4 se completeaza pentru D010,013,016,040)
     (C.1.5 se completeaza pentru D010,013,016)
    2. IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR (cod 120)   (se completeaza pt.D010)
CAEN activitati care intra sub incidenta  '120-Impozitul pe veniturile intreprinderilor'
    3. IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI  (cod 130)    (se completeaza pt.D010)
CAEN activitati care intra sub incidenta  '130-impozitul specific unor activitati'
   SECȚIUNEA D - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU ASIMILAȚI ACESTORA
       Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale (cod 602,412,432,480)
     
  (la selectie 'Modifica perioada' se completeaza obligatoriu  (a,b si c) , altfel se completeaza (a si c)  sau  b)
Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale
    SECTIUNEA E - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALȚI PLĂTITORI DE VENIT
         Impozit pe venit şi contribuţii sociale, cu regim de reținere la sursă  (cod 611,451,461,625,473,474)
              (nu se completeaza pt.D020, D030)
  - Venituri realizate din drepturi de proprietate intelectuala (611,451,461)
    (se completeaza (a si c) sau b)
Impozit pe venit şi contribuţii sociale, cu regim de reținere la sursă
   - Venituri din activitati realizate  in baza contractelor de activitate sportiva (625,473,474)
    (se completeaza (a si c) sau b)
Impozit pe venit şi contribuţii sociale, cu regim de reținere la sursă
    SECTIUNEA F - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ȘI TAXE DATORATE
Calcul
Alte impozite şi taxe datorate   (200,500,711,712,713,755,756,940)
 CAEN activitati care intra sub incidenta  '712-Impozitul pe ven.din activit.de expl.resurselor naturale, altele decat gazele naturale'
(pentru CAEN se completeaza obligatoriu Data luarii in evidenta)
    SECTIUNEA G - DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGATIA INREGISTRARII FISCALE
   (se completeaza numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligatia inregistrarii fiscale de catre 
     contribuabilii care le infiinteaza)   (nu se completeaza pt.D015, D020, D030)
    1. Sediu secundar înfiintat în:
Calcul
  3.Adresa sediului secundar                                                                (pentru modificare strada,localitate se selecteaza mai intai judetul)
  6. Date privind starea sediului secundar
Calcul
*)Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înfiinţează.
               Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/ 679
  Loc rezervat organului fiscal
 
  Număr înregistrare________________________________ Dată înregistrare___________________
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Motivul colectarii informatiei : Informatiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a tuturor categoriilor de contribuabili.
Durata medie de completare : 10 minute 
Cod M.F.P. 14.13.01.10.01 
Rezumat impozite declarate
B01.(300)TVA
C02.(100)Impozit pe profit
C03.(120)Impozit pe veniturile microintreprinderilor
C04.(130)Impozit specific unor activitati
-----------Salarii----------------------------------
D01.(602)Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
D02.(412)CAS
D03.(432)CASS
D04.(480)CAM
-----------Venit cu retinere la sursa---------------
E01.(611)Impozit pe venit
E02.(451)CAS
E03.(461)CASS
 
E04.(625)Impozit pe venit
E05.(473)CAS
E06.(474)CASS
-----------Alte imp.si taxe-------------------------
F01.(200)Accize
F02.(940)Contributia finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii
F03.(755)Redevente miniere
F04.(756)Redevente petroliere
F05.(713)Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
F06.(711)Imp.asupra ven.suplimentare obt.ca urmare a dereglem.preturilor din sectorul gazelor naturale
F07.(712)Imp.pe ven.din activit.de exploatare a resurs.naturale, altele decat gazele naturale
F08.(500)Taxe datorate potrivit legislatiei din domeniul jocurilor de noroc
10,13,15,16,40,70
10,13,15,16,40
10
10
---Salarii----------------------------
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70 
---Venit cu retinere la sursa---
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70 
 
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70 
10,13,15,16,20,30,40,70
---Alte imp.si taxe-----------------
10,13,15,16,40,70 
10
10,13,16,40
10.13,16
10.13,16,70
10.13,16,70 
10.13,16,70 
10.13,15,16
Declaratii posibile (DIF/DM/DR)
300000
4500000
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