DOMENIU: PROCEDURĂ FISCALĂ

T A X focus
nr. 3/15 ianuarie 2015
I. OPANAF nr. 3845/201 aprobă Procedura de înregistrare/modificare a
domiciliului fiscal pentru:
1. Contribuabilii supuşi înregistrării în registrul comerţului.
Procedura se aplică dacă:
(i) se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită
gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, dacă
acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se
află majoritatea activelor, sau
(ii) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se
modifică sediul social.
În acest sens, se va completa formularul 050 ''Cerere de
înregistrare/modificare a domiciliului fiscal''. Competenţa de administrare a
contribuabililor revine, până la finalizarea procedurii organului fiscal de la
ultimul domiciliu fiscal.
2. Contribuabilii supuşi înregistrării la organele fiscale (persoane juridice,
asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care exercită
profesii libere).
Procedura se aplică dacă:
(i) se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită
gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde
se desfăşoară efectiv activitatea principală, dacă acestea nu se
realizează la sediul social declarat/sediu sau la locul în care se află
majoritatea activelor,
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(ii) se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfăşoară
efectiv activitatea principală, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară
la sediul activităţii - pentru profesii libere,
(iii) se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se
modifică sediul social/sediul/sediul activităţii.
În acest sens, se completează formularul 010 ''Declarație de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice,
asocieri și alte entități fără personalitate juridică'' și formularul 050.
Pentru persoanele fizice care desfășoară profesii libere se completează
formularul
070
''Declarație
de
înregistrare
fiscală/Declarație
de
mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară
activități economice în mod independent sau exercită profesii libere'' și
formularul 050.
3. Contribuabilii persoane fizice care deţin cod numeric personal
Procedura se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric
personal, atribuit potrivit legii speciale. Competenţa de administrare a
contribuabililor revine organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şiau stabilit domiciliul fiscal.
OPANAF nr. 3845/2015 aprobă și Procedura de înregistrare/modificare din
oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

NOTĂ
Această publicaţie are un scop pur
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm
nicio responsabilitate pentru eventualele
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să
luați decizii numai după consultarea unui
specialist.
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Înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal
va fi iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază
teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără
depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului
domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator,
potrivit legii.

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
−

Notificare privind neconcordanţe între documentele
furnizate şi evidenţa fiscală;

−

Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate
potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de
procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii
materiale, pentru organele de inspecţie fiscală;

−

Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate
potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de
procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii
materiale, pentru Direcţia generală antifraudă
fiscală;

−

Înştiinţare privind constatarea situaţiilor prevăzute la
art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură
fiscală, de către organele de inspecţie fiscală.

Acest ordin aprobă modelul şi conţinutul următoarelor
formulare:
−

Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului
fiscal;

−

Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a
domiciliului fiscal al contribuabilului;

−

Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu
a domiciliului fiscal al contribuabilului.

II. OPANAF nr. 3846/2015 aprobă:
−

Procedura privind declararea ca inactivi a
contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din
Codul de procedură fiscală;

−

Procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor
declaraţi inactivi;

−

Procedura de îndreptare a erorilor materiale;

Pentru contribuabilii declarați inactivi se aplică
procedurile de administrare referitoare la declararea,
stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general
consolidat, aceștia neffind supuși rocedurilor curente de
notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea
declaraţiilor.

−

Procedura
de
scoatere
din
evidenţa
contribuabililor/plătitorilor
declaraţi
inactivi
a
contribuabililor/plătitorilor radiaţi;

Acestor contribuabili li se anulează, din oficiu,
înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data
comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

De asemenea, se aprobă
următoarelor formulare:

modelul

şi

conţinutul

−

Decizie de declarare în inactivitate;

−

Decizie de reactivare;

−

Decizie de îndreptare a erorii materiale;

−

Decizie
de
respingere
a
cererii
reactivare/îndreptare a erorii materiale;

−

Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru
declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin.
(1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind

de

La reactivare, ei vor solicita înregistrarea în scopuri de
TVA, la organul fiscal competent. Înregistrarea în
scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data
comunicării Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi se
organizează la nivelul ANAF și se publică pe site-ul
acestei instituții (www.anaf.ro, secțiunea Informații
publice)
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