
ROMÂNIA - Ministerul Finan elor Publice
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
__________________________________________________________________________

D.G.F.P. _____________________________________
ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE _____________
Sediul: ______________________________________
Nr. înregistrare ________/Data _______________

                        Denumire/Nume, prenume _______________________________
                        Adresa: Str. _________________________ Nr. __________,
                        Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, Et. ___, Jud./Sect. ______,
                        Localitatea _______________, cod po tal ______________

                        Cod de identificare fiscal  __________________________

ÎN TIIN ARE PRIVIND OBLIGA IA DE ÎNREGISTRARE FISCAL  SAU DE MODIFICARE
A DOMICILIULUI FISCAL

                                                                            _
    În tiin are privind obliga ia de înregistrare fiscal                   |_|
                                                                            _
    În tiin are de modificare a domiciliului fiscal                        |_|

    V  aducem la cuno tin  c , potrivit prevederilor art. 31, respectiv ale art. 69
alin. (3) i alin. (6) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ave i obliga ia de a
depune:
    - formularul 070 <<Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de
      men iuni pentru persoanele fizice care desf oar  activit i          _
      economice în mod independent sau exercit  profesii libere>>          |_|
    - formularul 080 <<Declara ie de modificare a domiciliului fiscal       _
      pentru asocierile i alte entit i f  personalitate juridic >>     |_|
la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  ave i sediul sau v  desf ura i efectiv
activitatea principal .
    V  rug m s  depune i acest formular în termen de 30 de zile de la primirea
prezentei, la sediul unit ii fiscale.
    În cazul în care a i încetat activitatea impozabil  în scopuri de TVA i nu a i
solicitat scoaterea din eviden  ca pl titor de TVA conform prevederilor art. 153
alin. (2) i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i ale art. 70 alin. (6) i alin. (7) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, v  rug m s  completa i i s  depune i
declara ia de men iuni în 15 zile de la data primirii în tiin rii. În cazul
nedepunerii acestei declara ii, ve i r mâne în continuare înregistrat ca pl titor de
TVA, pân  la îndeplinirea procedurii legale pentru scoaterea din eviden a fiscal  a
pl titorilor de TVA.
    Pentru informa ii suplimentare în leg tur  cu aceast  scrisoare, persoana care
poate fi contactat  este dna/dl ............................., la sediul nostru,
camera ........... sau la num rul de telefon ........................, între orele
.............. .
    În speran a c  ve i da curs solicit rii noastre, v  mul umim.

       Conduc torul unit ii fiscale,             ef compartiment,


