
 
 

I. DATE DE IDENTIFICARE  A CONTRIBUABILULUI 

2. DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME  

II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 

2.3. Perioada fiscală 

2.3.1. Trimestrială  2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale 
   

 

2. Impozit pe profit 

2.2. Scoatere din evidenţă 

2.1. Luare în evidenţă  /       /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 

 

2.3.3. Anuală  

1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ  

3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor  

5. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum  şi contribuţii sociale 
s 
gurări sociale de sănătate

4. Accize 

4.2. Scoatere din evidenţă 

4.1. Luare în evidenţă  /       /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 
 

3.2. Scoatere din evidenţă 

 /   

ţ
ă

    /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 

 

5.2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor  

5.2.2. Scoatere din evidenţă 

5.2.1. Luare în evidenţă 
idenţă

 /       /  
Începând cu data de  

Începând cu data de 

 /       /   

 

5.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale 

5.1.1. Lunară potrivit legii 5.1.2. Lunară prin opţiune   
5.1.3. Trimestrială  

3.1. Luare în evidenţă 

 /   

ţ
ă

    /  

 

             

1.Taxă pe valoarea adăugată  
1.1. Perioada fiscală 

3. DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ DEPUSĂ INIŢIAL  

1.1.2. Lunară  

 

       
lei 

  1.1.4. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau 
scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau neimpozabile în 
România conform art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere 
conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.  

1.1.3. Trimestrială 

  
Anexa nr. 11 

 

 

DECLARAŢIE PENTRU 
ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA ÎN MEDIU 

ELECTRONIC A CATEGORIILOR DE OBLIGAŢII 
FISCALE DECLARATIVE ÎNSCRISE ÎN 

VECTORUL FISCAL  

 

700 
Nr de operator de date 
cu caracter personal – 

759 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

7. Redevenţe miniere 

7.2. Scoatere din evidenţă 

7.1. Luare în evidenţă  /       /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 
 

5.5.2. Scoatere din evidenţă 
 

5.5.1. Luare în evidenţă  /       /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 

5.5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)  

9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural 
 

9.2. Scoatere din evidenţă 

9.1. Luare în evidenţă  /       /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       / 
 

  

 

 

Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220  

Extracţia cărbunelui inferior – Cod CAEN 0520 

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu – Cod CAEN 0721 

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729 

Alte activităţi extractive  

Cod CAEN 0892 
 

 Cod CAEN 0812  Cod CAEN 0891  

 Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510  

 Extracţia petrolului brut – Cod CAEN 0610  

 

 

Cod CAEN 0811 

Cod CAEN 0893   Cod CAEN 0899  

11.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit 

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710  

6. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

8. Redevenţe petroliere 

8.2. Scoatere din evidenţă 

8.1. Luare în evidenţă  /       /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 
 

10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor  
     naturale 

10.2. Scoatere din evidenţă 

10.1. Luare în evidenţă  /       /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       / 
 

  

 

 

11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale 

 

11.2. Scoatere din evidenţă 

11.1. Luare în evidenţă  /       /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       / 
 

  

 

 

5.3.  Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat) 

Începând cu data de  5.3.2 Scoatere din evidenţă 

5.3.1 Luare în evidenţă 
/ 

are în evidenţă

 /       /  Începând cu data de 
 

 /       /   

 

Începând cu data de  5.4.2. Scoatere din evidenţă 

5.4.1. Luare în evidenţă 
  

 /       /  Începând cu data de 
  

 /       /   

 

 

 5.4. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) 

 

6.2. Scoatere din evidenţă 

6.1. Luare în evidenţă  /       /  
Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

12. Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc 

12.2. Scoatere din evidenţă  

12.1. Luare în evidenţă  /   
u

ţ
ă

    /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       /   

 

Numele şi prenumele persoanei care face declaraţia  

Funcţia  

Semnătura  

 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare  - Cod CAEN 5510 

 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere  – Cod CAEN 5530 

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – Cod CAEN 5621 

Alte servicii de alimentaţie n.c.a. - Cod CAEN 5629 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630  

 

 

 

 Alte servicii de cazare -  Cod CAEN 5590  

 

 

13.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit 

Restaurante - Cod CAEN 5610  

13. Impozit specific unor activităţi 
 

13.2. Scoatere din evidenţă 

13.1. Luare în evidenţă  /       /  

Începând cu data de  

Începând cu data de  

 /       / 
 

  

 

 

 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 

 
 
Cod 14.13.01.10.01   



 
 

INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a 

categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal" 
 

Depunerea declaraţiei 
 Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale 
declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se transmite ori de câte 
ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii 
de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal. 
 Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul 
internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Atenție! Declarația NU se depune pentru: 

- modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, de către 
contribuabilii plătitori de impozit pe profit (aceasta se realizează prin depunerea formularului 012 "Notificare 

privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit"); 

-  efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal (aceasta se realizează prin depunerea formularului 
014 "Notificare privind modificarea anului fiscal"). 

 
 Completarea declaraţiei 

Atenție! Declarația se completează NUMAI cu datele modificate față de datele declarate anterior. 
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 
Rândul 1. Cod de identificare fiscală 
Se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului. 
Rândul 2. Denumire/Nume şi prenume 
Se completează cu denumirea/numele şi prenumele contribuabilului. 
Rândul 3. Declaraţia de înregistrare fiscală depusă iniţial 
Contribuabilii vor alege din lista drop–down declaraţia depusă cu ocazia înregistrării fiscale iniţiale: 
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane 

juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)  
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii 

nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013) 
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii 

nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015)  
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele 

juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016) 
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care 

deţin cod numeric personal (020) 
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice 

care nu deţin cod numeric personal (030) 
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru instituţii publice 

(040) 
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice 

care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070) 
Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerţului vor selecta: 

formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, 
în cazul celorlalţi contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului.  
 
 II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 

Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată 
Rândul 1.1. Perioada fiscală  
Se completează de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul 

fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, își modifică perioada fiscală la TVA, în 
condițiile prevăzute de art.322 alin.(2) din Codul fiscal. Declarația se depune în termenul prevăzut la art.88 
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Rândul 1.1.2 se marchează cu "X" perioada fiscală lunară de către persoana impozabilă care a utilizat ca 
perioadă fiscală trimestrul calendaristic, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri 
care a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de 



 
 

aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului 
calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. 

Rândul 1.1.3 se marchează cu "X" perioada fiscală trimestrială de către persoana impozabilă care a utilizat 
ca perioadă fiscală luna calendaristică, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care 
nu a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de 
aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului 
calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. 

Rândul 1.1.4 se înscrie cifra de afaceri obținută în anul precedent. La determinarea cifrei de afaceri 
prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din 
decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii 
taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul 
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care 
dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări 
aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative 
cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă. 

 
Atenție 
Nu se completează Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată în următoarele situații: 
a) de către persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) - (6) 

din Codul fiscal; 
b) de către persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care 

efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România; 
c) de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care solicită utilizarea altei perioade 

fiscale decât luna sau trimestrul calendaristic, respectiv semestrul sau anul calendaristic; 
d) de către persoana impozabilă care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, solicită înregistrarea 

în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) din Codul fiscal; 
e) de către persoana impozabilă care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, care a realizat 

în anul precedent o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro și care are obligația depunerii la 
organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, a unei declarații de mențiuni în care să înscrie 
cifra de afaceri din anul precedent și o mențiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziții intracomunitare de 
bunuri în anul precedent;  

f) de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care solicită anularea înregistrării în 
scopuri de TVA.  

Rândul 2. Impozit pe profit 
Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest 

impozit. 
Rândurile 2.1. şi 2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 

scoatere din evidenţă. 
Rândurile 2.3.1. - 2.3.3. se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau 

ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal. 
 
Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor  
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care sunt obligaţi la declararea şi plata impozitului pe 

veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii. 
Rândurile 3.1. şi 3.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 

scoatere din evidenţă. 
Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului III 

“Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”din Codul fiscal. 
Rândul 4. Accize 
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. 
Rândurile 4.1. şi 4.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 

scoatere din evidenţă. 
Rândul 5. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum și contribuţii sociale 
Rândul 5.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale: 
Rândul 5.1.1. se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe 

veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale, potrivit legii. 
Rândul 5.1.2. se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din 

Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, 
precum şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii. 

Rândul 5.1.3. se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal. 



 
 

Rândul 5.2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor  
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, au obligaţia de declarare a impozitului pe veniturile 

din salarii şi asimilate salariilor. 
Rândurile 5.2.1. şi 5.2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 

sau scoatere din evidenţă. 
Rândul 5.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de anagajat) 
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au 

obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.   
Rândurile 5.3.1. și 5.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență 

sau scoatere din evidență. 
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 5.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) 
Rândul 5.4. se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați 

acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. 
 Rândurile 5.4.1. și 5.4.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență 

sau scoatere din evidență. 
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 5.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) 
Rândul 5.5. se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați 

acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. 
Rândurile 5.5.1. și 5.5.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență 

sau scoatere din evidență. 
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 6. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 Se marchează cu "X" numai de persoanele juridice române care au obligaţia să declare această contribuţie, 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015. 

Rândurile 6.1. şi 6.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 
scoatere din evidenţă, de către plătitorii contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii. 
     Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 

Rândul 7. Redevenţe miniere 
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să 

declare această taxă. 
Rândurile 7.1. şi 7.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 

scoatere din evidenţă. 
Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 8. Redevenţe petroliere 
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să 

declare această taxă. 
Rândurile 8.1. şi 8.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 

scoatere din evidenţă. 
Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural 
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter 
de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare. 

Rândurile 9.1. şi 9.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau 
scoatere din evidenţă. 

Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 

preţurilor din sectorul gazelor naturale 
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Rândurile 10.1. şi 10.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 
sau scoatere din evidenţă. 

Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât 

gazele naturale 



 
 

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, 
altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările 
ulterioare. 

Rândurile 11.1. şi 11.2. se se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 
sau scoatere din evidenţă. 

Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 11.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit 
Se marchează cu "X", codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de 

exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare. 
 Rândul 12. Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc 
 Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe.  
 Rândurile 12.1. şi 12.2. se se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 
sau scoatere din evidenţă. 
 Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
 Rândul 13. Impozit specific unor activităţi 

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.  

Rândurile 13.1. şi 13.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 
sau scoatere din evidenţă. 

Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 
Rândul 13.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit 
Se marchează cu "X", codul CAEN corespunzător activităţilor desfăşurate care intră sub incidenţa 

impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016. 
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