090
Num r de operator de date
cu caracter personal – 1067

DECLARA IE DE ÎNREGISTRARE FISCAL /
DECLARA IE DE MEN IUNI PENTRU CONTRIBUABILII
NEREZIDEN I STABILI I ÎN SPA IUL COMUNITAR,
CARE SE ÎNREGISTREAZ DIRECT

A

FELUL DECLARA IEI

B

1. Declara ie de înregistrare 5
2. Declara ie de men iuni
DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

5

1.
2.
3.
4.
5.

C

Cod de identificare fiscal ......................................................................................
Denumire/Nume i prenume ..................................................................................
Forma juridic .........................................................................................................
Data înfiin rii ...........................................................................................(aa/ll/zz)
Date privind sediul social/domiciliul
ara de reziden ....................................................
Adresa complet în ara de reziden .................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Cod po tal ........................................... Fax ........................................................
Telefon ............................................... E-mail ..................................................
6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate eviden ele i documentele
Jude ........................................ Sector .......... Localitate ..................................
Strad .................................................................. Nr. ............. Bloc..................
Scar ................ Etaj ................. Ap. ................ Cod po tal ..............................
Fax ....................................................... Telefon ...............................................
E-mail ...............................................................................................................
7. Adresa din România pentru coresponden (op ional)
Jude ........................................ Sector .......... Localitate ..................................
Strad .................................................................. Nr. ............. Bloc..................
Scar ................ Etaj ................. Ap. ................ Cod po tal ..............................
Fax ....................................................... Telefon ...............................................
E-mail ...............................................................................................................
ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit
5
Nr. act împuternicire .......................................... Data ...............................................
2. Date de identificare ale împuternicitului
Nume, prenume/ Denumire .............................................................................................
Adresa: Jude ........................................ Sector .......... Localitate ..................................
Strad .................................................................. Nr. ............. Bloc...................
Scar ................ Etaj ................. Ap. ................ Cod po tal ...............................
Fax ....................................................... Telefon .................................................
E-mail .................................................................................................................
Cod de identificare fiscal ..............................................................................................
3.
Institu ia bancar
Codul IBAN al contului
DA 5
NU 5
ara .......................................... Cod de identificare fiscal ................................................

4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.

D

DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I.

Taxa pe valoarea ad ugat
1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(4)
5
2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin (5)
5
3. Înregistrarea prin op iune pentru taxarea opera iunilor
prev zute la art. 141 alin. (2) lit.e) i f)
5
4. Cifra de afaceri estimat ...............................................................................
5. Cifra de afaceri ob inut în anul precedent ..................................................
6. Perioada fiscal
6.1 Plata lunar
5
6.2 Plata trimestrial
5
5
6.3 Plata semestrial
Nr. aprobare organ fiscal competent .................................
6.4 Plata anual
5 Nr. aprobare organ fiscal competent ..................................
7. Scoaterea din eviden ca persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA
7.1 Ca urmare a încet rii activit ii
5 începând cu data de ...../......./..........
7.2 Ca urmare a expir rii perioadei de 2 ani,
în cazul vânz rilor la distan
5 începând cu data de ...../......./.........
II.
Contribu ii sociale
1. Înregistrare ca pl titor de contribu ii sociale în România
1.1 Contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate
5
1.2 Contribu ia pentru asigur ri de omaj
5
1.3 Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
5
1.4 Contribu ia de asigur ri sociale
5
1.5 Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale
5
2. Scoatere din eviden
5 de la data .........../......../..........
Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt
corecte i complete.
Numele persoanei care face declara ia ............................................................................................
Semn tura .........................................

tampila

Data ............./................../..............
Se completeaz de organul fiscal
Denumire organ fiscal ......................................................................................................................
Nr. de înregistrare ............................................... Data înregistr rii ............/................./.................
Numele i prenumele persoanei care a verificat ..............................................................................
Num r legitima ie ................................................................
Cod M.F.P.:14.13.01.10.11/n

A4/t2

INSTRUC IUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI
"Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru contribuabilii nereziden i
stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct (090)"
Declara ia de înregistrare fiscal /Declara ia de men iuni pentru contribuabilii nereziden i
stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct, denumit în continuare declara ie, se
completeaz i se depune, la termenele prev zute în legile speciale, de c tre contribuabilii care
nu sunt stabili i în România dar sunt stabili i în spa iul comunitar i au obliga ii fiscale, potrivit
legilor speciale.
Declara ia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nereziden i din cadrul
Direc iei generale a finan elor publice a municipiului Bucure ti, astfel:
- direct sau prin împuternicit, la registratur ;
- la po , prin scrisoare recomandat .
Declara ia se completeaz de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit înscriind cu
majuscule, cite i corect, toate datele prev zute de formular.
NOT :
Declara ia nu se completeaz de c tre contribuabilii nereziden i care au desemnat un
reprezentant fiscal pentru ansamblul opera iunilor impozabile din România, i nici de c tre
persoanele impozabile care au un sediu fix în România.
A. FELUL DECLARA IEI
Se marcheaz cu "X" punctul 1 sau 2, dup caz. Declara ia de înregistrare se completeaz la
înregistrarea ini ial , iar declara ia de men iuni se completeaz ori de câte ori se modific datele
declarate anterior.
Aten ie! În cazul declara iei de men iuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele
valabile la momentul declar rii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de identificare fiscal - nu se completeaz la înregistrarea ini ial .
În cazul în care declara ia de men iuni este completat de împuternicit, se va înscrie codul de
identificare fiscal al contribuabilului pe care îl reprezint .
2. Denumire/Nume i prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele
contribuabilului.
3. Forma juridic - se înscrie forma juridic a contribuabilului.
4. Data înfiin rii - se înscrie data la care s-a înfiin at contribuabilul în ara de reziden .
5. Date privind sediul social/domiciliul - se completeaz cu datele privind adresa sediului
social/domiciliului din ara de reziden a contribuabilului.
6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate eviden ele i documentele - se
completeaz cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate eviden ele i
documentele ce trebuie p strate conform prevederilor titlului VI - Taxa pe valoarea ad ugat din
Codul fiscal.
7. Adresa din România pentru coresponden - se completeaz op ional cu datele privind
adresa din România la care contribuabilul dore te s primeasc coresponden a cu organul
fiscal.
C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit - se marcheaz cu "X" în cazul în care în rela iile cu organul
fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit i se înscrie num rul i data cu care
împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în form autentic i în condi iile prev zute de
lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale împuternicitului - se completeaz cu datele de identificare ale
împuternicitului.

3. Institu ia bancar /Codul IBAN al contului - se înscrie denumirea institu iei bancare din
România la care contribuabilul i-a deschis contul, precum i codul IBAN al contului.
4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marcheaz "X" în c su a "DA",
se înscrie atât denumirea rii, cât i codul de identificare fiscal atribuit în ara unde este
înregistrat fiscal persoana impozabil .
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Taxa pe valoarea ad ugat
1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare - se marcheaz cu "X" în cazul în care
contribuabilul, conform legisla iei în materie de TVA, este o persoan impozabil neînregistrat
în scopuri de TVA în România, care nu are un sediu fix în România i care are, potrivit art. 153
alin. (4) din Codul fiscal, obliga ia s se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal
competent, înainte de efectuarea unei livr ri de bunuri sau prest ri de servicii pentru care este
obligat la plata taxei.
2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu
modific rile i complet rile ulterioare - se marcheaz cu "X" în cazul în care contribuabilul este o
persoan impozabil nestabilit în România i neînregistrat în scopuri de TVA în România,
care nu are un sediu fix în România i care are obliga ia, conform legisla iei în materie de TVA,
se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei
achizi ii intracomunitare de bunuri pentru care este obligat la plata taxei, sau a unei livr ri
intracomunitare de bunuri scutite de tax .
3. Înregistrarea prin op iune pentru taxarea opera iunilor prev zute la art. 141 alin. (2) lit. e) i
f) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare - se marcheaz cu "X" în
cazul contribuabililor care realizeaz exclusiv opera iuni de arendare, concesionare, închiriere i
leasing de bunuri imobile, sau realizeaz o livrare a unei construc ii, a unei p i a acesteia i a
terenului pe care este construit , precum i a oric rui alt teren, i opteaz pentru taxarea
acestor opera iuni.
4. Cifra de afaceri estimat - se completeaz la înregistrarea ini ial a contribuabilului,
înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o realizeze în perioada
mas pân la sfâr itul anului calendaristic, din opera iuni taxabile i/sau scutite cu drept de
deducere.
Întreprinderile mici care se înregistreaz în scopuri de TVA în cursul anului, declar cu ocazia
înregistr rii cifra de afaceri realizat , recalculat în baza activit ii corespunz toare unui an
calendaristic întreg.
5. Cifra de afaceri ob inut în anul precedent - se completeaz numai dac , urmare stabilirii
cifrei de afaceri realizat în anul precedent, se modific perioada fiscal .
6. Perioada fiscal - se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicit rii
înregistr rii sau ulterior înregistr rii în scopuri de TVA.
În cazul în care contribuabilul folose te, ca perioad fiscal , semestrul sau anul calendaristic,
se va înscrie num rul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade
fiscale.
7. Scoaterea din eviden ca persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA:
7.1. Ca urmare a încet rii activit ii - se completeaz în cazul în care se solicit scoaterea din
eviden a contribuabilului în cazul în care nu mai realizeaz livr ri de bunuri, prest ri de servicii,
achizi ii sau livr ri intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în
România.
7.2. Ca urmare a expir rii perioadei de 2 ani, în cazul vânz rilor la distan - se completeaz
în cazul în care nu se dep
te plafonul pentru vânz rile la distan în al doilea an calendaristic
consecutiv.
II. Contribu ii
Se completeaz numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obliga ia s declare aceste
contribu ii.

CARACTERISTICILE DE TIP RIRE,
modul de difuzare, de utilizare i de p strare a formularului
Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru contribuabilii nereziden i
stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct (090)
1. Denumire: Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru contribuabilii
nereziden i stabili i în spa iul comunitar, care se înregistreaz direct (090)
2. Cod: 14.13.01.10.11/n
3. Format: A4/t2
4. Se tip re te - într-o singur culoare
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaz : gratuit
7. Se utilizeaz : la atribuirea codului de identificare fiscal
8. Se întocme te în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de c tre împuternicit
9. Circul : - originalul la organul fiscal competent
- copia la contribuabil
10. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al contribuabilului

