
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Pagina  din 
09.05.2016
..\..\..\..\..\logo-anaf.jpg
Formularul
180         
Notă  de certificare
                          ATENŢIE: Câmpurile marcate cu *(asterisc) sunt obligatorii.
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
(1) În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, se înscrie prefixul "RO" (atributul fiscal). Daca nu este cazul, selectati si stergeti
MunIcipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din listă "Municipiul Bucuresti" , câmpul  Localitate se populeză automat  cu  valoarea "Bucuresti" şi puteţi selecta sectorul.
(2 ) Câmpul " Domiciuliul fiscal"  se completează cu  judeţ/sector, localitate, strada, nr, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal separate prin virgulă.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONSULTANTULUI FISCAL
MunIcipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din listă "Municipiul Bucuresti" , câmpul  Localitate se populeză automat  cu  valoarea "Bucuresti" şi puteţi selecta sectorul.
C. DATE DESPRE DECLARAŢIE  
ATENŢIE:  Dacă pentru completarea formularului utilizaţi metoda importului de date prin funcţia Import Data a aplicaţiei Adobe Reader, atunci este obligatoriu să confirmaţi tipul declaraţiei fiscale. Efectuaţi click în interiorul listei derulante "Certificam declaratia fiscala" şi se va afişa câmpul "Tip formular" completat în mod automat cu tipul de formular selectat.
Declaraţia fiscală se certifică:  
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte şi complete
Semnătura şi parafa 
Puteţi ataşa certificat digital doar după o validare reuşită
Loc rezervat organului fiscal 
Instrucţiuni de completare a formularului 180 
“Notă de certificare”
1. Indicaţii generale- Câmpurile text nu trebuie să conţină diacritice şi nici caractere nevalide ($, <,>, etc.).- Evitaţi utilizarea excesivă a majusculelor şi spaţiile goale redundante.- Utilizaţi funcţia automată "tooltip" de asistenţă a utilizatorului: Plasaţi cursorul mouse-ului peste un câmp şi pe ecran se afişează informaţii utile pentru completare.
 
- În rubrica " Perioada de raportare" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz, precum şi anul la care se referă declaraţia fiscală certificată. 
 
 2. Secţiunea A "Date de identificare a contribuabilului"
- În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.
- În rubrica "Denumire/ Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.  Limita maximă pentru acest câmp este de 75 de caractere.
  - Rubrica privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.  Adresa are  urmatorul format: Judet/Sector, Localitate,Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Cod poştal. Limita maximă pentru acest câmp este de 200 de caractere.
- În rubrica "E-mail" se înscriu informaţii de contact ale operatorului economic prin intermediul poştei electronice. Vă recomandăm sa introduceţi informaţii complete, valide şi corecte.  O adresa de e-mail validă are forma: [utilizator]@[domeniu].[TLD] . 
De exemplu: nume.contribuabil@nume.domeniu.ro
3. Secţiunea B "Date de identificare a consultantului fiscal"         
- Se completează datele de identificare a societăţii de consultanţă fiscală sau a persoanei fizice independente care a certificat declaraţia fiscală în conformitate cu Normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, avându-se în vedere şi instrucţiunile de completare de la pct.2. 
- În rubricile "Telefon", "Fax" si "E-mail" se înscriu informaţii de contact ale operatorului economic. Vă recomandăm sa introduceţi informaţii complete, valide şi corecte.  O adresa de e-mail validă are forma: [utilizator]@[domeniu].[TLD] . 
De exemplu: nume.consultant@nume.domeniu.ro
- În rubrica "Tip formular" se înscrie numărul şi denumirea declaraţiei fiscale care se certifică.
- În funcţie de rezultatele certificării, consemnate în Raportul de certificare, se bifează după caz, căsuţa corespunzătoare “Fără rezerve”/”Cu rezerve”.
 4. Validarea formularului  completat
- Un formular corect şi complet se validează prin acţionarea butonului "Validare".
- În urma unei validari reuşite:
 - se generează si ataşează automat fişierul D180.xml,
- poate fi ataşat certificatul digital,
- se blocheaza formularul pentru editare. *
 - salvaţi formularul completat şi semnat în vederea depunerii la organul fiscal competent, sau transmiterii acestuia prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
* Pentru deblocarea formularului în vederea reeditarii utilizaţi butonul "Deblocare". 
Atenţie:! Fişierul D180.xml ataşat anterior se şterge în mod automat ca urmare a  deblocării.
 
5. Depunerea formularului
- Formularul 180 “Notă de certificare” se completează de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.71/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înscrişi ca membrii activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală. 
- Nota de certificare se depune la organul fiscal competent, până la termenul de depunere a declaraţiei fiscale certificate, potrivit legislaţiei în vigoare.
 - Prin depunerea Notei de certificare, consultantul fiscal certifică declaraţia fiscală, potrivit opţiunii contribuabililor în conformitate cu art.83 alin.(1) din Codul de procedură fiscală şi cu dispoziţiile Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor.
 - Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat de consultantul fiscal sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
 
Soluţionarea mesajelor de eroare
 
MESAJ DE EROARE:  "Documentul nu s-a validat!  Verificati fisierul de erori atasat!"
ACŢIUNE CORECTIVĂ:- Deschideti fişierul "Erori si avertizari.txt" ataşat documentului PDF şi aflaţi  erorile şi avertizările înregistrate.- Reparaţi erorile şi, dacă este cazul, avertizările în documentul PDF şi reluaţi validarea.- Dacă validarea s-a încheiat cu succes, primiţi mesajul "Validarea s-a terminat cu succes. A fost atasat fisierul D180.xml. Puteti semna !" şi puteţi salva documentul PDF.- Dacă primiţi în continuare acest mesaj de eroare, reluaţi operaţiunile descrise mai sus până la remedierea tuturor erorilor şi completarea formularului în conformitate cu "Instrucţiunile de completare a formularului 180"
MESAJ DE ATENŢIONARE:  "Aveti atentionari, insa fisierul D180.xml a fost atasat! Puteti semna!"
ACŢIUNE CORECTIVĂ:- Deschideti fişierul "Erori si avertizari.txt" ataşat documentului PDF şi aflaţi  atenţionările înregistrate.- Remediaţi în documentul PDF atenţionările sesizate şi reluaţi validarea.
- Dacă validarea s-a încheiat cu succes, primiţi mesajul "Validarea s-a terminat cu succes. A fost atasat fisierul D180.xml. Puteti semna !" şi puteţi salva documentul PDF.- IMPORTANT: Un document PDF cu atenţionări poate fi semnat şi salvat, dar va recomandăm să salvaţi numai documente complete.
 
Sfaturi : 
- Fişierul „Erori si Avertizari.txt” este integrat în fişierul pdf inteligent şi se poate vizualiza prin acţionarea butonului de vizualizare fişiere ataşate din Adobe Reader. Butonul apare pe banda laterală stângă sub forma unei agrafe. 
Dacă butonul nu este vizibil, se intră din bara de sus pe View > Show/Hide > Navigation Panels > Attachaments
- Pentru erori semnalate de programul informatic Adobe Reader şi pentru asistenţă Adobe Reader utilizaţi următoarea adresă URL http://helpx.adobe.com/ro/reader.html ( pentru a accesa legătura este necesară o conexiune la Internet)
 
Instrucţiuni pentru construirea fişierului D106.txt 
 
Pentru popularea automată a acestui formular creaţi propriul fişier în format txt. 
Fişierul conţine două tipuri de înregistrări pentru popularea celor două secţiuni ale formularului.
 
Indicaţii generale:
- Respectaţi Instrucţiunile de completare. Pentru vizualizare executaţi click pe această legatură
- Respectaţi sintaxa expresiilor descrisă mai jos. Folosiţi separatorul ", " (virgula) pentru a delimita valorile dintr-o expresie. Valorile de tip text încadraţi-le între simboluri  "# "(diez).
 
 
Secţiunea 1 se populează cu datele de identificare a operatorului economic.
         Structura expresiei pentru această secţiune este:
106,d_rec,an_r,cif,#den#,#adresa#,#telefon#,#fax#,#email#,#nume_declar#,#prenume_declar#,#functie_declar#
         unde
- d_rec este tipul declaraţiei şi are valoarea 0(zero) pentru declaraţie iniţială, sau valoarea 1 pentru declaraţie                            rectificativă;
- an_r este anul de raportare şi trebuie sa ia valori mai mari decât 2013;
- cif este codul de identificare fiscală al operatorului economic;
- den  denumirea operatorului economic;
- adresa este adresa de domiciliu fiscal a operatorului economic formulată astfel:  judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal separate prin spaţii.
- telefon este numărul de telefon al operatorului economic, formatul valid pentru aceasta valoare are 10 caractere numerice;
- fax este numărul de fax al operatorului economic, formatul valid pentru aceasta valoare are 10 caractere numerice;
- email este adresa de poştă electronică a operatorului economic;
- nume_declar este numele persoanei autorizate să semneze declaraţia;
- prenume_declar este prenumele persoanei autorizate să semneze declaraţia;
- functie_declar este funcţia persoanei autorizate să semneze declaraţia;
 
 Secţiunea 2 se populează cu date privind dividendele cuvenite acţionarilor.
Pentru fiecare acţionar se scrie câte o expresie
         Structura expresiei pentru această secţiune este:
#denAct#,cifAct,cotaAct,divd
              unde
- denAct este denumirea acţionarului;
- cifAct este codul de identificare fiscală al actionarului;
- cotaAct este cota de participare la capitalul social;
- divd este valoarea dividendelor distribuite;
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