
 
 

  PROIECT       
   Anexa nr. 1 

Anexă la Cererea de înregistrare în registrul comerțului 
 

Cerere de înregistrare fiscală 

 

 

Nr. ...............    Data .................     

 

 

DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL  

1. Impozit pe profit  

1.1. Luare în evidenţă începând cu data de    /   /     

1.2. Perioada fiscală: 1.2.1. Trimestrială   1.2.2. Anuală  

2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor  

2.1. Luare în evidenţă începând cu data de    /   /     

3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale  

3.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale 

3.1.1. Număr  mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv  

3.1.2.Venit total estimat de până la 100.000 euro  

3.2. Perioada fiscală: 3.2.1. Lunară potrivit legii  3.2.2. Trimestrială  

3.3. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor  

3.3.1. Luare în evidenţă începând cu data de    /   /     

3.4. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat)  

3.4.1. Luare în evidenţă începând cu data de   /   /     

3.5. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)  

3.5.1. Luare în evidenţă începând cu data de   /   /     

3.6. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)  

3.6.1. Luare în evidenţă începând cu data de   /   /     

4. Taxa pe valoarea adăugată 

4.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art.310 alin.(1) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare 

        lei 

4.2. Înregistrare în scopuri de TVA  conform art.316 alin.(1) lit.a) pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să 
atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul 
special de scutire pentru întreprinderile mici 

 

4.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) pct.2 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cifra de afaceri 
declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal 

 

4.4. Perioada fiscală: 4.4.1.Lunară  4.4.2. Trimestrială  
 

Numele şi prenumele persoanei care face declaraţia  

Funcţia  

Semnătura  

Data    /   /     

Atenţie! În cazul în care aveți și alte obligații declarative cu caracter permanent, potrivit legii, în plus față de 
cele declarate prin prezenta, aveți obligația depunerii Declarației de mențiuni la organul fiscal competent. 

 Persoană juridică 
  

 Persoană fizică 


