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 I. OPANAF nr. 1381/2017 aduce modificări OPANAF nr. 631/2016 
în ce privește formularele (091) și (098), după cum urmează: 

a) formularul (091) se redefinește ''Declarație de înregistrare în 
scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care 
efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și 
pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri''. 
Formularul va conține informații privind livrările intracomunitare 
efectuate de persoane impozabile care aplică regimul special pentru 
agricultori - înregistrare pentru livrări intracomunitare, anularea 
înregistrării. 

b) în formularul (098) - ''Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare'' -  se introduc informații privind organizarea și conducerea 
contabilității persoanei impozabile care solicită înregistrarea în 
scopuri de TVA în baza unor contracte de prestări servicii în 
domeniul contabilității, conform Legii nr. 82/1991. În acest sens, a 
fost introdusă Anexa la formularul (098) unde se completează 
informații privind persoanele juridice sau fizice autorizate, membre 
CECCAR, care asigură organizarea și conducerea contabilității.  

II. Modificările aduse prin OPANAF nr. 1382/2017 se referă la 
formularul (010) - ''Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de 
mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și 
alte entități fără personalitate juridică'', după cum urmează: 

a) se introduc informații privind organizarea și conducerea 
contabilității persoanei impozabile care se înregistrează/ 
radiază/modifică, în baza unor contracte de prestări servicii în 
domeniul contabilității, conform Legii nr. 82/1991.  

b) se introduce Anexa la formularul (010) unde se completează 
informații privind persoanele juridice sau fizice autorizate, membre 
CECCAR, care asigură organizarea și conducerea contabilității.  

c) se elimină casetele referitoare la: reprezentarea prin reprezentant 
fiscal sau sucursala pentru sediu, informații privind impozitul pe 
construcții și se adaugă informațiile privind impozitul specific unor 
activități. 
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I. Ordinul președintelui ANAF nr. 
1381/2017 privind modificarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare de înregistrare/anulare a 
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată 
*intrare în vigoare: 10 mai 2017  

II. Ordinul președintelui ANAF nr. 
1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 
la Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3698/2015 pentru aprobarea formularelor 
de înregistrare fiscală a contribuabililor și 
a tipurilor de obligații fiscale care 
formează vectorul fiscal 
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nr. 17/ 12 mai 2017  

   

 
SUBIECT: FORMULARE FISCALE 

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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