ÜANAF

C erere de în reg istra re în scop u ri de taxă pe valoarea
ad ău gată, con form art.153 a lin .(l) lit.a) din C odul fiscal

098
N r de operator de date cu
caracter personal - 759

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
1. DENUMIRE
2. SEDIUL SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA ÎNMATRICULĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI
Judeţ

Localitate

Sector

Strada
Et.

Nr.
Ap.

Cod postai

Telefon

Bloc

Ţara

Fax

E-mail

3.Numărul de înregistrare la Registrul comerţului a cererii de înmatriculare
B.

Sc.

®ala

SOLICITANT, IN CALITATE DE:
Asociat

Reprezentant legal
Act constitutiv

împuternicire

Nr.

Data

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Judeţ

Localitate

Sector

Strada
Et.

Nr.
Ap.

Cod poştal

Fax

Bloc

Se.

Telefon
E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALA
C. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin.(l) din Codul fiscal

Iei

2. înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(l) lit.a) pct. I din Codul fiscal ca urmare a declarării faptului că
cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu
privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
3. înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art. 153 alin.(l) lit.a) pct. 2 din Codul fiscal,
respectiv cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal
4. Perioada fiscală:

4.1. Lunară

4.2. Trimestrială

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete
Numele persoanei care face declaraţia
Funcţia
Ştampila

Semnătura
Data

/

/

/

/

Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare
Numele si prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimaţie
Cod M.K.P. 14.13.01.10.11/tva

Dată înregistrare

