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Noul model al formularului 700 “Declarație pentru înregistrarea ̸ modificarea în
mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrarii fiscale”

Noul formular 700 permite contribuabililor sa înregistreze prin mijloace electronice mentiunile ulterioare
înregistrarii fiscale.
În data de 31.03.2021 intra în vigoare Ordinul nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a
contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.
Conform prevederilor actului normativ mentionat, înregistrarea/modificarea mentiunilor ulterioare înregistrarii
fiscale se va realiza prin mijloace electronice de transmitere la distanta, utilizând noul formular 700, aprobat.
Astfel, prin depunerea exclusiv online a formularului 700, contribuabilii vor putea:
→ sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
→ sa efectueze mentiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrarii în scopuri de TVA;
→ sa exercite optiunea privind aplicarea/încetarea aplicarii prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal,
cu privire la locul prestarii catre persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicatii, radiodifuziune si
televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronica;
→ sa efectueze mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie
intracomunitara de bunuri taxabila în România;
→ sa efectueze mentiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este
trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul precedent;
→ sa efectueze mentiuni privind aplicarea/încetarea aplicarii sistemului TVA la încasare;
→ sa înregistreze/modifice domiciliului fiscal, cu exceptia cazului în care contribuabilii îsi modifica domiciliul
sau sediul social care reprezinta si domiciliu fiscal, precum si cu exceptia contribuabililor nerezidenti care
desfasoara activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizeaza, ulterior
înregistrarii fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
→ sa declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrarii fiscale, pentru care se folosea
formularul 061;
→ sa înregistreze în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligatii fiscale sau sa modifice categoriile de obligatii
fiscale declarative înscrise initial în vectorul fiscal;
→ sa modifice sistemul anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit;
→ sa exercite optiunea de modificare a anului fiscal.
Formularul va putea fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
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