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Criteriile pe care le vor avea în vedere autoritățile fiscale când permit înregistrarea 
în scopuri de TVA (conform Ordin nr.17/2015 coroborat cu Ordin nr.112/2015): 

a. persoana juridică nu are interdicție de a desfășura activități economice în spațiul  destinat sediului social 
sau în spațiul aferent sediilor secundare; 

b. niciunul dintre administratori și/sau asociații persoanei cu răspundere limitată și nici  societatea însăși nu 
înregistrează în cazierul fiscal infracțiuni împotriva legislației financiar -contabile și fiscale; 

c. în urma unei evaluări rezultă intenția și capacitatea persoanei juridice de a desfășura activități economice. 

Justificarea înregistrării în condițiile tehnico-economice se va efectua prin prezentarea 

urmatoarelor documente: 

A. Declaratia 010: completare lit.E, pct.1.1 estimare CA <220.000lei,  pct.1.5 bifat (CA inferioara plafon 

TVA); 

B. Declaratia 088 (format .pdf), documente necesare completarii (scanate si atasate in format .zip): 

1. Imputernicire si copie CI imputernicit, daca actele se depun prin imputernicit; 

2. Certificat inmatriculare firma 

3. Rezolutie de inmatriculare ONRC  

4. Certificat constatatator emis de ONRC 

5. Actul constitutiv al societatii 

6. Copie CI administrator(i) si asociat(i) 

7. Documente detinere spatiu sediu social (ex.contract de comodat, inchiriere, leasing etc) 

8. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca societatea desfasoara sau nu activitati economice la 

sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, data de reprezentantul legal (daca activitatea 

specifica firmei este in afara sediului social se trece „la sediul social se desfasoara activitate de birouri”). 

9. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca administratorii  si asociatii societatii nu au comis 

infractiuni sau fapte de natura art.2(2) OG.75/2001 

10. Extras de cont bancar societate (toate conturile deschise in toate valutele) 

11. Contract prestari servicii contabilitate+autorizatie ceccar 

12. Formularul 150 – depunere declaratii cu certificat digital 

13. Dovada transmitere REVISAL,  angajare salariat(i) 

14. Autorizatii, certificate, acte de studii administrator(i) si asociat(i) , contracte incheiate cu beneficiari, prin 

care se  justifica veniturile viitoare ale firmei; 

15. Dovada venituri brute pe ultimele 12 luni administrator(i) si asociat(i): adeverinte de venit, extrase 

de cont etc;  

16. Datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre 
administratorul/ administratorii societăţii: Numele si prenumele, Data nasterii, Nr. telefon, Email 
 
Toate documentele emise de PF, PJ sau autoritati straine vor fi in copie cu traducerere legalizata.  

Toate copiile vor fi certificate „Conform cu originalul”, semnate, stampilate si prezentate in dosar cu sina.  

ATENTIE!!!  PENTRU FIECARE DOSAR ANALIZAT, PENTRU O EDIFICARE MAI CLARA, SE 

POT SOLICITA SI ALTE  ACTE SPRE COMPLETARE. 


