
1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI 

A. FELUL DECLARAŢIEI 

   C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL  

B. DATE DE IDENTIFICARE  A CONTRIBUABILULUI

6. Denumire   

SectorLocalitateJudeţ 

Strada Bloc Nr. Sc.

Et. Ap. Cod poştal Ţara

E-mailFax Telefon 

7. Date privind domiciliul persoanei fizice 

4. Cod de înregistrare fiscală 

3. Cod unic de înregistrare 

1. Cod numeric personal 

2. Număr de identificare fiscală 

5. Nume  Iniţiala tatălui Prenume 

Actul de identitate Seria Număr

Emis de La data / /

SectorLocalitateJudeţ 

Strada Bloc Nr. Sc.

E-mailFax 

8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

 Persoană fizică română cu domiciliul în România

 Persoană fizică română fără domiciliul în România

 Persoană fizică străină cu domiciliul în România

 Persoană fizică străină fără domiciliul în România

   D. Reprezentare prin 

Organ emitent 
/ /Document de autorizare nr. data

1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

2. Felul activităţii 

2.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent

Autorizaţie nr. data / /
Organ emitent 

2.2. Profesii libere 

Avocat Notar Medic Contabil Altele

Et. Ap. Cod poştal 

 
 
9. 

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE 
DE MENŢIUNI 

pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent sau exercită profesii libere 

070
Nr. de operator de 

date cu caracter 
personal – 759 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Telefon



  Reprezentant fiscal   Împuternicit 

  Nr. act   Data 

Localitate SectorJudeţ 

Date de identificare 

DENUMIRE / NUME, PRENUME 

E-mailFax 

Strada Bloc Nr. Sc.

Et. Ap. Cod poştal Telefon

COD DE  IDENTIFICARE FISCALĂ 

Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere 

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 

1. Taxa pe valoarea adaugată 

Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal

1.8. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art.152 
alin.(2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal                                       

1.7. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul 
fiscal                                                                                                 

1.9. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul 
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost 
realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal  
1.10. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal                           

lei

1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art.152 alin.(2) 
din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 

1.4. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.

1.6. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 

1.5. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul 
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost 
realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal  

1.15. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A . 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă  înregistrată în scopuri de TVA

1.13.1. Lunară  1.13.3. Semestrială 

   1.13.2. Trimestrială 1.13.4. Anuală  Nr. aprobare organ fiscal competent

 Nr. aprobare organ fiscal competent

1.14. Ca urmare a încetării activităţii sale economice

1.12. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată din 
operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere  

1.13. Perioada fiscală                                                                               

         
lei

1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească 
plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru 
întreprinderile mici 

  

1.11. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a înregistrări în registrul comerţului a menţiuni privind reluarea 
activităţii, în cazul persoanelor pentru care a încetat starea de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului              

  

1.16.  Începând cu data de  /
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2. Accize 

2.2. Scoatere din evidenţă 

2.1. Luare în evidenţă  / /  
Începând cu data de 

Începând cu data de 

//

3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale  

3.7.2. Scoatere din evidenţă 

3.7.1. Luare în evidenţă //
Începând cu data de 

Începând cu data de

//
3.8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii 

3.8.2. Scoatere din evidenţă 

3.8.1. Luare în evidenţă //
Începând cu data de 

Începând cu data de 

//

3.3.2. Scoatere din evidenţă 

3.3.1. Luare în evidenţă //
Începând cu data de 

Începând cu data de 

//
3.4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj 

3.3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

3.6. Contribuţia de asigurări sociale 

3.6.2. Scoatere din evidenţă 

3.6.1. Luare în evidenţă //
Începând cu data de 

Începând cu data de 

//

3.5.2. Scoatere din evidenţă 

3.5.1. Luare în evidenţă //
Începând cu data de 

Începând cu data de 

//

3.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

3.1. Perioada fiscală 

3.1.1. Lunară prin opţiune 3.1.2. Trimestrială

3.4.2. Scoatere din evidenţă 

3.4.1. Luare în evidenţă 
Începând cu data de 

Începând cu data de 

//
//

3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor 

3.2.2. Scoatere din evidenţă 

3.2.1. Luare în evidenţă //
Începând cu data de 

Începând cu data de

//

3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural 

4.2. Scoatere din evidenţă 

4.1. Luare în evidenţă  /       /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 / /   

 
 

5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 

5.2. Scoatere din evidentă 

5.1. Luare în evidenţă  /  /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 / /   

 

6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale 

6.2. Scoatere din evidenţă 

6.1. Luare în evidenţă  /  /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 / /   

 

Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220  

Extracţia cărbunelui inferior – Cod CAEN 0520 

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu – Cod CAEN 0721

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729

Alte activităţi extractive  

Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510

Extracţia petrolului brut – Cod CAEN 0610 

6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt 
corecte şi complete 

Numar legitimaţie 

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal 

Număr înregistrare 

Numele şi prenumele persoanei care a verificat 

Dată înregistrare //

Numele persoanei care face declaraţia 

Semnătura  
Ştampila Data //

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Luare în evidenţă  De la data //
Scoatere din evidenţă De la data //
2. Încetarea activităţii De la data //

1. Inactivitate temporară 

Cod CAEN 0892 

Cod CAEN 0812 Cod CAEN 0891 Cod CAEN 0811 

Cod CAEN 0893 Cod CAEN 0899 
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