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Anexa nr. 6.2.

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 venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

4. Contribuţii:
4.1.

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

4.2.

Contribuţia pentru asigurări de şomaj

4.3.

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

4.4.

Contribuţia de asigurări sociale

*)

Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la înfiinţare. Menţiunile referitoare la modificarea acestor date, se declară la organul fiscal
competent cu excepţia datelor privind modificarea atributului de plătitor/neplătitor de T.V.A. . Înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a plătitorilor
de taxă pe valoarea adăugată, ulterior înfiinţării, se solicită la oficiul registrului comerţului prin completarea Cererii de preschimbare a certificatului
de înregistrare.
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Instrucţiuni de completare a rubricilor
privind înregistrarea fiscală

I.

Date privind vectorul fiscal

1.

Plătitor de T.V.A.

1.1.

Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu
drept de deducere, conform obiectului de activitate.
Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în anul fiscal din operaţiuni taxabile.
Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în anul fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.
Se marchează cu “X” doar de către plătitorii care estimează că vor realiza o cifră de afaceri anuală din operaţiuni
taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevăzut de lege şi optează pentru aplicarea
regimului normal de T.V.A. .
Se marchează cu “X” de către plătitorii care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a
T.V.A. .
Se marchează cu “X” de către plătitorii care realizează exclusiv operaţiuni de arendare, concesionare şi închiriere de
bunuri imobile, cu excepţiile prevăzute de lege şi optează pentru taxarea acestora.
Rândurile 1.4.1. - 1.4.2. se marchează cu “X” de către plătitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligaţi la plata
lunară sau trimestrială a acestui impozit, după caz.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.3.
1.3.1.
1.4.

Rândurile 2. şi 3. se marchează cu “X”, după caz, de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de
accize, de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, după caz.

4.

Contribuţii
Rândurile 4.1. – 4.4. se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, sunt plătitori
de contribuţiile respective.

II.

Precizări privind corelarea între rânduri
Rândul 1.1. se completează, conform obiectului de activitate al comerciantului, cu cifra de afaceri anuală pe care
estimează că o va realiza, prin însumarea rândurilor 1.1.1. şi 1.1.2. din formular.
Dacă suma înscrisă la rândul 1.1. este de până la 100.000 de euro, inclusiv, atunci comerciantul va bifa căsuţa 1.4.2. –
plata trimestrială a T.V.A.-ului.
Dacă suma înscrisă la rândul 1.1. este de peste 100.000 de euro, atunci comerciantul va bifa căsuţa 1.4.1. – plata
lunară a T.V.A.-ului.
Dacă la rândul 1.1. cifra de afaceri anuală este mai mare 2 mld., atunci comerciantul nu bifează nici una din căsuţele
1.2. sau 1.3.
Dacă la rândul 1.1. cifra de afaceri anuală este mai mică 2 mld., atunci comerciantul poate bifa una din căsuţele 1.2.
sau 1.3.1.
În situaţia în care comerciantul bifează căsuţa 1.3., atunci nu mai poate bifa nici una din căsuţele existente la punctul
1. “Plătitor de T.V.A.”.
Dacă comerciantul va bifa 1.3.1., atunci va completa pct. 1.1. cifra de afaceri şi în funcţie de această cifră va marca
1.4.1. sau 1.4.2., după caz.
La bifarea punctual 3. “Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor” se va bifa în mod
obligatoriu rândurile 4.1.- 4.4., de la punctul 4. “Contribuţii”.
Marcarea rândurilor de la 4.1.- 4.4. din cadrul punctului 4. “Contribuţii”, nu presupune obligativitatea de a marca şi
punctul 3. “Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor”.

