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Anexa nr. 1 

 
 

REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE*) : 
 

I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 
1. Plătitor de T.V.A. 
1.1. Cifra de afaceri anuală din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere pe care 

estimaţi că o veţi realiza, ................................................... lei, din care: 
1.1.1. din operaţiuni taxabile                                 ................................................ lei 
1.1.2. din operaţiuni scutite cu drept de deducere ................................................ lei 
1.2.    Declaraţi că realizaţi operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere din care 

estimaţi că veţi obţine o cifră de afaceri anuală sub plafonul de scutire prevăzut de lege, 
dar doriţi să optaţi pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?  

1.3.     Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.?  

1.3.1.   Declaraţi că desfăşuraţi în exclusivitate operaţiuni scutite din arendarea, concesionarea şi 
închirierea de bunuri imobile, cu excepţiile prevăzute de lege, dar doriţi să optaţi pentru 
taxarea acestora ?  

1.4. Plata T.V.A.: 
1.4.1.   lunară 

1.4.2.   trimestrială 
   

2.        Plătitor de accize 
   

3.           Plătitor de impozit pe ţiţei şi pe gaze naturale din producţia internă 
   

4.        Plătitor de taxe şi redevenţe în activitatea petrolieră şi minieră 
   

5.           Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor 
   

6.           Plătitor de impozit pe profit:  

6.1.       plata lunară  

6.2.      plata trimestrială 

6.3.      plata anuală  
   

7.        Plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
   

8. Contribuţii: 
8.1.    Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate 

8.2.    Contribuţia pentru asigurări de şomaj 

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

8.4.    Contribuţia de asigurări sociale 
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 .............................................. 
 
IV.  BANCA ...................................................................................... Cont  ...................................................... 
  ......................................................................................  ...................................................... 

  ......................................................................................                  ...................................................... 
*) Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la constituire. Menţiunile referitoare la modificarea acestor date, se declară la organul 
fiscal competent.  
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