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Acest ordin modifică OPANAF nr. 3.698/2015 cu privire la modelul și 
instrucțiunile de completare a formularelor (010), (015) și (030). 

I. Formularul (010) – Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație 
de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri 
și alte entități 

Referitor la acest formular: 

a) se elimină din formular secțiunea privind impozitul pe construcții; 

b) se adaugă o nouă secțiune: Impozit specific unor activități. 
Notă: Intră sub incidența acestui impozit următoarele coduri CAEN: 5510 – 
Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru 
vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, 
campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte 
servicii de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor. 

II. Formularul (015) - Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație 
de mențiuni/ Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți 
care nu au sedu permanent în România 

În cazul acestui formular se modifică următoarele secțiuni: 

a) Secțiunea VI. Date privind reprezentantul fiscal. Se introduce 
reprezentantul fiscal ca modalitate de reprezentare a 
contribuabilului. 

b) Secțiunea VII. Alte date despre contribuabil. Se introduc 
informații privind obligațiile fiscale prevăzute la art. 38 C.fisc și 
opțiunea de regularizare a impozitului pe profit conform art. 225 sau 
art. 227 C.fisc.  

Notă. Această secțune se completează în cazul în care contribuabilul NU 
are sediu permanent în România și are obligația de a plăti impozit pe profit 
pentru transferul proprietăților imobiliare din România, inclusiv din 
închirierea/cedarea folosinței proprietății sau a oricăror drepturi legate de 
proprietate, pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o 
persoană juridică română sau pentru exploatarea resurselor naturale din 
România. Se mai completează dacă contribuabilul optează pentru 
regularizarea impozitului pe profit conform art, 225 sau 227 Cod fiscal. 

Completarea informațiilor din această secțiune nu reprezintă și 
înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit. 
c) Secțiunea VIII. Categorii de obligații fiscale de declarare cu 
caracter permanent. Se introduce secțiunea privind contribuția 
pentru concedii și indemnizații d.atorată de angajator.   

III. Formularul (030) - Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație 
de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric 
personal  

Modificările se referă la secțiunile: 
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SUBIECT: FORMULARE DE ÎNREGISTRARE 
FISCALĂ 

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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a) Date de indentificare a contribuabilului. Se 
introduce rubrica privind codul de identificare fiscală din 
statul de rezidență. 

b) Date privind activitatea desfășurată. Se introduc 
subsecțiunile referitoare la transferul titlurilor de valoare 
și venituri din activități independente din România 
conform art. 226 sau art. 227 Cod fiscal. Se 
completează de persoane fizice fără sediu permanent în 

România, în vederea identificării organului fiscal 
competent pentru administrarea acestora. 

c) La secțiunea Impozit pe veniturile din salarii și pe 
venituri asimilate salariilor, se adaugă subsecțiunea 
Perioadă fiscală (lunară conform legii, lunară prin 
opțiune sau trimestrială) 

d) Se elimină secțiunea Alte categorii de obligații 
fiscale din formularul anterior. 

 

 


