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

DECLARA IE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/
DECLARA IE DE MEN IUNI A ALTOR PERSOANE

CARE EFECTUEAZ  ACHIZI II INTRACOMUNITARE

A 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) Persoan  juridic  neimpozabil 5
B 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 ......................................................
E-mail ...............................................................................................................................

C 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 .................................................................................................................
D 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


