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REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE(1) : 
 

I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 
1.     Taxa pe valoarea adăugată(2)  

1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal  .......................................... lei. 
1.2.  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. 
1.3.  Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA.  
1.4.  Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în afara României care au drept de deducere
             a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. 
1.5.  Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. 
1.6. Perioada fiscală(3):   1.6.1.  lunară   1.6.2.  trimestrială 

   

2.     Impozit pe profit(4):  
2.1. Perioada fiscală(5):   2.1.1.  trimestrială      2.1.2.  anuală 

   

3.     Plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor(4) 
   

4.     Accize(6) 
   

5.     Impozit la ţiţeiul  din producţia internă(4) 
   

6.     Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor(4) 
6.1. Perioada fiscală(7):   6.1.1.  lunară      6.1.2.  trimestrială  

   

7.    Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate(8) 
7.1. Perioada fiscală(7):                          7.1.1.  lunară                               7.1.2.  trimestrială  

   

8.    Contribuţia de asigurări pentru şomaj(9) 
8.1. Perioada fiscală(7):                          8.1.1.  lunară                               8.1.2.  trimestrială  

   

9.    Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale(10) 
9.1. Perioada fiscală(7):                          9.1.1.  lunară                               9.1.2.  trimestrială  

   

10.   Contribuţia de asigurări sociale(11) 
10.1. Perioada fiscală(7):                      10.1.1.  lunară                             10.1.2.  trimestrială  

   

11.   Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale(12) 
11.1. Perioada fiscală(7):                      11.1.1.  lunară                             11.1.2.  trimestrială  

   

12.    Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii(13) 
12.1. Perioada fiscală(7):                      12.1.1.  lunară                             12.1.2.  trimestrială  

   

13.    Taxa pe jocuri de noroc(14) 
   

14.    Redevenţe miniere(14) 
   

15.    Redevenţe petroliere(14) 
   

II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLĂTITORII CU STATUT DE SUCURSALĂ: 
1.  Plătitor cu sediul central în România           Cod de identificare fiscală al unităţii înfiinţătoare: ...................................... 
2.     Plătitor cu sediul central în străinătate  

   

III. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ AL UNITĂŢII DIVIZATE .............................................. 

Data: ....................................                                        Semnătura .................................. 
Notă : (1) Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la constituire. Menţiunile referitoare la modificarea acestor date, se declară la 
                  organul fiscal competent; 

  (2) Se marchează cu “X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA;  
  (3) Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni  

                    rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării; 
  (4) Se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit; 
  (5) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti 

                    impozitul pe profit anual: 
  (6) Se marchează cu “X” de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize; 
  (7) Pentru persoanele juridice care au statut de microîntreprindere, perioada fiscală este trimestrială; 
  (8) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006; 
  (9) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002; 
  (10) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002; 
  (11) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000; 
  (12) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006; 
  (13) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit O.U.G. nr. 158/2005; 
  (14) Se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. 
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