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ANAF propune modificarea formularului 010

ANAF  propune  introducerea  în  formularul  010  „Declaraţie  de  înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte
entităţi  fără personalitate juridică”,  a informațiilor referitoare la organizarea și conducerea
contabilității  contribuabililor  pe  bază  de  contracte  de  prestări  servicii  în  domeniul
contabilității,  conform art.  10 alin.  (3)  din  Legea nr.  82/1991,  republicată,  modificările  și
completările ulterioare.

Lipsa acestor informații conduce la un blocaj al procedurii de înregistrare în scopuri
de  TVA,  având  în  vedere  prevederile  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală nr. 605/2017.

Față  de  cele  mai  sus  menționate,  se  propune  completarea  formularului  010
„Declaraţie  de  înregistrare  fiscală/Declaraţie  de  menţiuni/Declarație  de  radiere  pentru
persoane  juridice,  asocieri  şi  alte  entităţi  fără  personalitate  juridică”,  precum  şi  a
instrucţiunilor de completare ale acestuia, astfel:

-includerea  în  conținutul  secțiunii  "Alte  date  privind  contribuabilul"  a  unei  rubrici
referitoare la  organizarea și conducerea contabilității contribuabililor, pe bază de contracte
de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr.82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- extinderea formularului 010 cu o anexă, în care să fie cuprinse datele de identificare
ale persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității, conform art. 10 alin. (3)
din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

           
*   *  *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro,
domeniul INFO  ANAF/  Transparența  decizionalã. De  asemenea,  acestea  pot  fi  consultate  la  Serviciul
Comunicare,  Relatiii  Publice  și  Mass-Media  din  cadrul  ANAF,  cu  sediul  în  str.  Apolodor  nr.17,  sector  5,
Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la
Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele
adrese:

 Prin  scrisori  la  adresa  poștalã: Agenția  Naționalã  de  Administrare  Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relații Publice si Mass-Media;
 Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
 Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã
în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presã
aflat pe site-ul instituției.
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