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MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind modificarea formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor

(010, 700) și tipurile de obligații care formează vectorul fiscal

 Baza legală:
ORDINUL președintelui A.N.A.F. nr. 2.578/2022 privind modificarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru
aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de
obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

(Monitorul Oficial nr. nr. 1278 din 30 decembrie 2022)

Având în vedere faptul că prin O.G. nr. 16/2022 au fost aduse modificări
Codului fiscal, iar unele dintre acestea au vizat obligațiile declarative cuprinse în
vectorul fiscal, s-a impus modificarea corespunzătoare a formularelor de înregistrare
fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal,
astfel:

 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere
pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică:

 Se elimină impozitul specific unor activități (ca urmare a abrogării Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activități )
Important!
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care desfășoară activități în
domeniul HoReCa, pot opta pentru plata:
- impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără verificarea condiţiilor de
încadrare în sistem;
sau
-impozitului pe profit.

 Se comletează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor cu codurile CAEN
5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621 5629 si 5630 și optează pentru plata
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
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 Se modifică instrucţiunile de completare a formularului 010, secţiunea C „Date
privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, astfel:
Rândul 2 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor“ se modifică şi va avea

următorul cuprins:
Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Rândul 2.1. Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul fiscal se marchează

cu «X» de către persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.
47 alin. (1) din Codul fiscal.

Cine bifează la acest rând (2.1)?
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care optează la impozitul pe

veniturile microîntreprinderilor

Rândul 2.2. Activităţi care intră sub incidenţa prevederilor art. 47 alin. (2) din
Codul fiscal se marchează cu «X» de către persoanele juridice române care intră sub
incidenţa prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul fiscal.

Cine bifează la acest rând (2.2)?
- persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare

codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621 5629 si 5630 și care optează la
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se marchează cu «X» codul CAEN corespunzător activităţilor desfăşurate.

Rândurile 2.3 şi 2.4 se marchează cu «X», după caz, în funcţie de tipul
modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

 700 - „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor
ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale“:

 Modificările aduse formularului 010 au fost preluate și în formularul electronic
700.

Noile prevederi intră în vigoare începând cu data de 09 decembrie 2022!

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Temian Mihaela

Material elaborat la data de 17 Ianuarie 2023
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