091
Num r de operator de date
cu caracter personal – 1067

A

DECLARA IE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/
DECLARA IE DE MEN IUNI A ALTOR PERSOANE
CARE EFECTUEAZ ACHIZI II INTRACOMUNITARE

FELUL DECLARA IEI
1. Declara ie de înregistrare

5

2. Declara ie de men iuni

5

a) Persoan impozabil care nu este înregistrat
i nu are obliga ia s se înregistreze conform
art.153 din Codul Fiscal
5

B

b) Persoan juridic neimpozabil
5
DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..............................................................

2.

Denumire/Nume i prenume .................................................................................

3

Cod de identificare fiscal .......................................................................................

4.

Date privind domiciliul fiscal

Strad ................................................................................ Nr. ............. Bloc..................
Scar ................ Etaj ................. Ap. ................ Localitate .............................................
Sector .......... Jude ........................................................ Cod po tal ..............................
Fax ............................................................... Telefon ......................................................
C

D

E-mail ...............................................................................................................................
ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin împuternicit
5
Nr. act împuternicire .......................................... Data ...............................................
2. Date de identificare ale împuternicitului
Cod de identificare fiscal ..............................................................................................
Nume, prenume/Denumire .............................................................................................
Adresa: Strad .................................................................. Nr. ............. Bloc...................
Scar ............ Etaj ............. Ap. ............ Localitate............................................
Sector .......... Jude ............................................Cod po tal ...............................
Fax ....................................................... Telefon .................................................
E-mail .................................................................................................................
DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Înregistrare în scopuri de TVA
1. Înregistrare prin dep irea plafonului de achizi ii intracomunitare
5
2. Înregistrare prin op iune pentru achizi ii intracomunitare,
conform art.126 alin.(6) din Codul Fiscal
5
II. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
1. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a
dep irii plafonului de achizi ii
5
a) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
anterior solicit rii anul rii ..................................

b) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
în care se solicit anularea .......................................
c) nu a fost exercitat op iunea prev zut la art.1531 alin.(7) din Codul fiscal

5

2. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin op iune 5
a) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
anterior solicit rii anul rii ..................................
b) valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic
în care se solicit anularea .......................................
c) nu a fost exercitat op iunea prev zut la art.1531 alin.(7) din Codul fiscal
5
3. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de
TVA conform art.153 din Codul Fiscal
5
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/a

A4/t2

Instruc iuni de completare a formularului
(091) "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni a
altor persoane care efectueaz achizi ii intracom unitare"
Declara ia de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ia de men iuni a altor
persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare (091), denumit în continuare
declara ie, se depune de c tre persoanele impozabile care nu sunt înregistrate i nu au
obliga ia s se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, i de persoanele juridice neimpozabile care
inten ioneaz s efectueze achizi ii intracomunitare în România, astfel:
a) în mod obligatoriu, înaintea efectu rii achizi iei intracomunitare, dac
valoarea
b) achizi iei intracomunitare respective dep
te plafonul pentru achizi ii
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizi ia intracomunitar ;
c) prin op iune, dac realizeaz achizi ii intracomunitare de bunuri care nu
sunt considerate opera iuni impozabile în România conform art.126 alin.(4) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i opteaz
pentru taxarea acestor opera iuni, conform art.126 alin.(6) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Declara ia se completeaz în dou exemplare:
- un exemplar, înso it de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de
înregistrare fiscal , precum i de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de
înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din
oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dup caz, se depune la registratura organului
fiscal competent;
- un exemplar se p streaz de c tre contribuabil.
A.
Felul declara iei
Se marcheaz cu "X" punctul 1 sau 2, dup caz. Declara ia de înregistrare se
completeaz la solicitarea înregistr rii în scopuri de TVA, iar declara ia de men iuni se
completeaz ori de câte ori se modific datele declarate anterior.
În cazul declara iei de înregistrare, se marcheaz , dup caz, litera a) sau b).
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.
1.

Date de identificare a contribuabilului
Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completeaz la înregistrarea

ini ial .
Aten ie! Acest cod este valabil i se utilizeaz numai în scopuri de TVA pentru
achizi ii intracomunitare.
2.
Denumire/Nume i prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i
prenumele persoanei care efectueaz achizi ii intracomunitare (contribuabilul).
3.
Cod de identificare fiscal - se înscrie codul de identificare fiscal a
contribuabilului.
4.
Date privind domiciliul fiscal - se completeaz cu datele privind adresa
domiciliului fiscal al contribuabilului.
C.

Alte date despre contribuabil

1. Reprezentare prin împuternicit - se marcheaz cu "X" în cazul în care
declara ia este completat de c tre împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedur
fiscal
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 privind codul
de identificare fiscal , numele i prenumele sau denumirea împuternicitului, precum i adresa
acestuia.
D. Date privind vectorul fiscal
I. Înregistrare în scopuri de TVA
1.Înregistrare prin dep irea plafonului de achizi ii intracomunitare – se
marcheaz cu "X" de c tre persoanele impozabile care nu sunt înregistrate i nu au obliga ia
se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare i de persoanele juridice neimpozabile care inten ioneaz s
efectueze o achizi ie intracomunitar
în România, înaintea efectu rii achizi iei
intracomunitare, dac valoarea achizi iei intracomunitare respective dep
te plafonul
pentru achizi ii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizi ia intracomunitar .
2. Înregistrare prin op iune pentru achizi ii intracomunitare, conform art.126
alin.(6) din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele impozabile care nu sunt
înregistrate i nu au obliga ia s se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i de persoanele juridice
neimpozabile, dac realizeaz achizi ii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate
opera iuni impozabile în România conform art.126 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i opteaz pentru taxarea acestor
opera iuni, conform art.126 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare.
II. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA
1. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate
ca urmare a dep irii plafonului de achizi ii - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele
înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a dep irii plafonului de achizi ii, care solicit
anularea înregistr rii oricând, dup expirarea anului calendaristic urm tor celui în care au fost
înregistrate, dac valoarea achizi iilor intracomunitare nu a dep it plafonul de achizi ii în anul
în care fac aceast solicitare sau în anul calendaristic anterior i dac nu i-au exercitat
op iunea conform alin.(7) al art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
2. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate
prin op iune - se marcheaz cu "X" de c tre persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin
op iune, care solicit anularea înregistr rii oricând, dup expirarea a 2 ani calendaristici care
urmeaz anului în care au optat pentru înregistrare, dac valoarea achizi iilor intracomunitare
nu a dep it plafonul de achizi ii în anul care depun aceast solicitare sau în anul
calendaristic anterior i dac nu i-au exercitat op iunea conform alin.(7) al art. 1531 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
1a) i 2a). Valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic anterior
solicit rii anul rii - se înscrie suma total a achizi iilor intracomunitare ale persoanei
impozabile care solicit anularea înregistr rii, realizat în anul calendaristic anterior solicit rii
anul rii.

1b) i 2b). Valoarea achizi iilor intracomunitare în anul calendaristic în care se
solicit anularea - se înscrie suma total a achizi iilor intracomunitare ale persoanei
impozabile care solicit anularea înregistr rii, realizat în anul în care face aceast solicitare.
Toate sumele vor fi înscrise în lei.
1c) i 2c). Nu a fost exercitat op iunea conform art.1531 alin.(7) din Codul fiscal
- se marcheaz cu "X" de c tre persoanele impozabile care solicit anularea înregistr rii, în
cazul în care nu i-au exercitat op iunea conform alin.(7) al art. 1531 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
3. Anularea înregistr rii pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate
în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de c tre
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare conform
art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, utilizare i p strare ale
formularului (091) "Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni
a altor persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare"

1.Denumire: Declara ie de înregistrare în scopuri de TVA/Declara ie de men iuni
a altor persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare
2.Cod: 14.13.01.10.11/a
3.Format: A4/t2
4.Se tip re te: - într-o singur culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5.U.M.:set (2file).
6.Se difuzeaz : gratuit.
7.Se utilizeaz : la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA i
eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizi ii
intracomunitare, a altor persoane care efectueaz achizi ii intracomunitare, precum i la
actualizarea unor informa ii despre aceste persoane.
8.Se întocme te în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de c tre împuternicit.
9.Circul : - originalul la organul fiscal;
- copia contribuabil.
10.Se p streaz : la dosarul fiscal al contribuabilului.

