
NR.ANSPDCP nr.10204/2008  
  
  

                                                Spre stiinta, 

                                       Administratia Finantelor Publice 

                                          a municipiului Cluj-Napoca  
  
 CATRE, 

       Andrei Cosmovici Intreprindere Individuala 

(…) 

adresa:  (…) Cluj-Napoca,Romania 

              

                           Numar:    9392 / 11.03.2010  
  

      Urmare e-mail-ului dvs. inregistrat la noi sub nr. de mai sus, Va comunicam 
urmatoarele: 

      1.Potrivit art. 155 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, printre elementele pe care factura 
trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu se numara denumirea/numele si 
adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de 
inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale 
beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica 
neimpozabila; 

      Persoana impozabila (este considerata persoana impozabila orice persoana 
care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati 
economice de natura celor prevazute la alin. (2) din lege, oricare ar fi scopul sau 
rezultatul acestei activitati, in intelesul art. 127 alin. (1) din Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare) reprezinta persoana fizica, grupul de 
persoane, instituţia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila 
sa desfasoare o activitate economica. 

      Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram ca pentru o persoana 
care nu desfasoara activitati economice, codul numeric personal nu se 
inscrie in facturi la rubrica „cumparator”. 



      De asemenea, potrivit art. 72 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura fiscala, 
pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice, codul de 
identificare fiscala va fi codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale. 

      2.Mentionam ca prin HG nr.105/2009 s-au abrogat prevederile Ordinului 
MFP nr.29/2003, care modifica HG 831/1997 , unde se specifica faptul ca "in 
partea stângă jos a facturii fiscale vor fi menţionate şi datele de identificare 
a persoanei care efectuează livrarea bunurilor, şi anume: numele şi 
prenumele, seria şi numărul actului de identitate (buletin de identitate, carte 
de identitate sau paşaport), codul numeric personal. 

      Prin urmare, nu mai este obligatorie trecerea pe factura a CNP-ului si 
/sau a seriei si numarului de buletin a celui care a completat factura.  

      Aceasta adresa nu este act administrativ fiscal, in sensul art. 41 din 
Codul de procedura fiscala, sau act administrativ de autoritate, in sensul 
art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este 
opozabila tertilor. 

Cu deosebită consideraţie,  
  
   

CRISTIAN ALIN JUDE                                                            MARIANA MAN 

Director coordonator adj.,                                                       Sef birou,  
  
  
  
   

Elaborat de: Livia Steopan, inspector principal, DGFP Cluj, 
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