
ANEXA 3

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 160
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice _______________
Unitatea fiscală _________________________________________                 

Nr. înregistrare ______________
Data ______________________

DECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire

prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Către : Cod de identificare fiscală/

Denumire/Nume ____________________ Cod de înregistrare în scopuri de TVA:

Prenume __________________ ________________________________________

Domiciliu fiscal: În conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările  ulterioare,  ca urmare a nedepunerii  declaraţiilor
fiscale,  pe baza constatărilor  efectuate  de  organul  fiscal,  se
stabilesc, din oficiu, următoarele obligații fiscale

Localitate __________________________
Cod poştal _________________________
Stradă ____________________________
Număr __________ Bloc _____________
Scară ____________ Ap. _____________
Judeţ (sector)______________________

Nr. crt. Denumire impozit,
taxă, contribuţie

Perioada de raportare pentru
care s-au stabilit din oficiu

obligațiile fiscale

Impozit/ taxă/ contribuţie
stabilit(ă) din oficiu

(lei)

Impozitele, taxele sau contribuţiile stabilite din oficiu de organul fiscal  se plătesc în funcţie de data comunicării
prezentei, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii
următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii
următoare.

Pentru neplata la termenele de plată scadente prevăzute de lege a obligaţiilor fiscale se vor calcula obligaţii fiscale
accesorii, conform legii.

Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit

art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la
organul fiscal competent, potrivit art. 269 alin. (4) din acelaşi act normativ.

Depunerea declaraţiei fiscale pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării
prezentei, conduce la anularea deciziei de impunere din oficiu.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia.

Director general/Şef administraţie,

Numele şi prenumele _______________________________
Semnătura şi ştampila unităţii ________________________

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ________
Cod 14.13.02.99/i.o

Sigla
DGRFP


