
 

 

PROIECT 

 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 

 

     Anexa nr. 8  

 

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ 

DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/ 

DECLARAŢIE DE RADIERE  

PENTRU SEDIILE SECUNDARE *) 

 

060 
 

 
 

I. FELUL DECLARAŢIEI 

1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ  

2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI  

3. DECLARAŢIE DE RADIERE  

 
 

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 

1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ            

2. DENUMIRE/ NUME, PRENUME  
3. DOMICILIU FISCAL 

Judeţ  Localitate  Sector  

Strada  Număr  Bloc  Sc.  

Et.  Ap.  Detalii adresă  

Cod poştal  Ţara  

3.1.Telefon  3.2 Fax  3.3 E-mail  

 
 

III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR  

1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ            

2. DENUMIRE  
Judeţ  Localitate  Sector  

Strada  Număr  Bloc  Sc.  

Et.  Ap.  Detalii adresă  

Cod poştal  

2.1. Telefon  2.2. Fax  2.3. E-mail  

3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar     

4. Modul de dobândire al spaţiului:  

4.1. Număr document  4.2. Data document     /   /     

 
 

IV. REPREZENTARE PRIN: 

Împuternicit  Reprezentant legal  

Nr. document  Dată document   /   /     

Date de identificare 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ              

DENUMIRE / NUME, PRENUME  
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* ) Se completează de sediile secundare care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării fiscale. 

DOMICILIU FISCAL 

Judeţ  Localitate  Sector  

Strada  Nr.  Bloc  Sc.  

Et.  Ap.  Cod poştal  Telefon  

Fax  E-mail  

 
 

V. DATE PRIVIND STAREA SEDIULUI SECUNDAR 

Radierea înregistrării fiscale  De la data   /   /     

 
 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt 

corecte şi complete 

 
 

Numele şi prenumele persoanei care face declaraţia  

Funcţia  

Semnătura  

Data    /   /     

 
 

Se completează de personalul organului fiscal  

Denumire organ fiscal   

Număr înregistrare  Dată înregistrare   /   /     

Numele şi prenumele persoanei care a verificat  

Număr legitimaţie  
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INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului (060) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de 

menţiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare" 

 

 

Depunerea declarației 

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declarația de radiere pentru sediile 

secundare denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii care, 

potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, au 

organizate sedii secundare stabile cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar şi au 

obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii şi de 

venituri asimilate salariilor. 

 Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia înfiinţării, iar declarația de radiere se 

completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. 

Declarația de mențiuni se completează cu ocazia modificării adresei sediului secundar în cadrul 

aceluiași organ fiscal competent. 

Declaraţia se depune direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit la registratura organului 

fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

Declarația se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele 

prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar 

se păstrează de contribuabil. 

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit 

procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar. 

 

Completarea declarației 

I. FELUL DECLARAŢIEI 

Se marchează cu "X" unul din punctele 1, 2 sau 3, după caz. 

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile 

formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 

Rândul 1. Cod de identificare fiscală 

Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înfiinţează sedii 

secundare. 

Atenție! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, 

se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. 

Rândul 2. Denumire/Nume, prenume 

Se completează cu denumirea contribuabilului. 

Rândul 3. Domiciliu fiscal 

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. 

Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant legal se va 

trece domiciliul fiscal al contribuabilului pe care îl reprezintă. 

 

III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR 

Rândul 1. Cod de identificare fiscală 

Nu se completează la înregistrarea iniţială. 

Atenție! În cazul în care declaraţia de menţiuni/radiere este completată de către 

împuternicit/reprezentant legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al sediului secundar. 

Rândul 2. Denumire 

Se completează cu denumirea sediului secundar. 

Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar 

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul secundar. 
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Rândul 4. Modul de dobândire al spaţiului 

Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spaţiului, numărul, 

precum şi data acestuia. 

 

IV. REPREZENTARE PRIN: 

Se marchează cu "X" în cazul în care în relaţia cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat 

prin împuternicit/reprezentant legal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către 

împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată sau numărul și data 

documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz. 

Date de identificare 

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz. 

 

V. DATE PRIVIND STAREA SEDIULUI SECUNDAR 

 Rândul "Radierea înregistrării fiscale" se marchează "X" şi se înscrie data radierii 

înregistrării fiscale. 

Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de 

subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


