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Anexa nr. 6 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor 

 
      Decizie de declarare în inactivitate 

1.  Denumire: Decizie de declarare în inactivitate. 

2.  Cod:14.13.26.90 

3.  Format: A4/t1 

4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

              - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6.  Se difuzează: gratuit. 

7.  Se utilizează: pentru declararea stării de inactivitate a contribuabililor. 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 

9.  Circulă: - originalul la contribuabil; 

        - copia la organul fiscal. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

  

 
     Decizie de reactivare 

1.  Denumire: Decizie de reactivare. 

2.  Cod:14.13.26.91 

3.  Format: A4/t1 

4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

     - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6.  Se difuzează: gratuit. 

7.  Se utilizează: pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi. 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 

9.  Circulă: - originalul la contribuabil; 

      - copia la organul fiscal. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

     Decizie de îndreptare a erorii materiale 

1.  Denumire: Decizie de îndreptare a erorii materiale. 

2.  Cod: 14.13.26.92 

3.  Format: A4/t1 

4.   Se tipăreşte - într-o singură culoare;  

              - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6.  Se difuzează: gratuit. 

7.  Se utilizează: pentru anularea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare. 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 

9.  Circulă: - originalul la contribuabil; 

                         - copia la organul fiscal. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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      Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale 

1.  Denumire: Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale. 

2.  Cod: 14.13.26.93 

3.  Format: A4/t1 

4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

      - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6.  Se difuzează: gratuit. 

7.  Se utilizează: pentru respingerea cererii de reactivare şi a cererii de îndreptare a erorii 

 materiale. 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 

9.  Circulă: - originalul la contribuabil; 

            - copia la organul fiscal. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

     Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit 

prevederilor art. 92 alin.(1) lit.a) și lit.f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală 

    1. Denumire: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit 

 prevederilor art. 92 alin.(1) lit.a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

 procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

2 Cod: 14.13.07.99/1 

3. Format: A4/t1 

4. Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

              - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5. U.M.: set (două file). 

6. Se difuzează: gratuit. 

7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi 

 declaraţi inactivi. 

8. Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 

9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

      - copia la organul fiscal. 

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

    Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală        

1.  Denumire: Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală        

2.  Cod: 14.13.07.99/2 

3.  Format: A4/t1 

4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

            - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6.  Se difuzează: gratuit. 

7.  Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită reactivarea/ştergerea din 

 evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori. 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 

9.  Circulă: - originalul la contribuabil; 

        - copia la organul fiscal. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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 Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) și c) 

din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru 

organele de inspecţie fiscală 

1.  Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin.(1) 

 lit.b) și c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, 

 pentru organele de inspecţie fiscală 

2.  Cod: 14.13.26.99/a 

3.  Format: A4/t1 

4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

             - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6. Se difuzează: gratuit. 

7.  Se utilizează: în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în 

 vederea îndreptării erorii materiale; 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul de inspecţie fiscală competent. 

9.  Circulă: - originalul la organul fiscal competent care intocmeste decizia de declarare în 

 inactivitate;  

       - copia la organul de inspecţie fiscală. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

 

 Înștiințare 

1.  Denumire: Înștiințare 

2.  Cod: 14.13.07.05 

3.  Format: A4/t1 

4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

             - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6. Se difuzează: gratuit. 

     7.  Se utilizează: de către organul de inspecție fiscală pentru înștiințarea organului fiscal cu 

 atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor.  

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către organul de inspecţie fiscală competent. 

9.  Circulă: - originalul la organul fiscal cu atribuții în domeniul gestionării registrului 

contribuabililor; 

      - copia la organul de inspecţie fiscală. 

10.  Se păstrează: - exemplarul 1 la organul fiscal cu atribuții în domeniul gestionării registrului 

contribuabililor; 

           - exemplarul 2 la procesul verbal. 

 

 

 

 Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau 

c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru 

Direcţia generală antifraudă fiscală 

1.  Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92  alin. (1) lit.   

 b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru 

 Direcţia generală antifraudă fiscală 

2.  Cod: 14.13.07.99/d.i. 

3.  Format: A4/t1 
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4.  Se tipăreşte - într-o singură culoare; 

            - se utilizează echipament informatic pentru editare. 

5.  U.M.: set (două file). 

6.  Se difuzează: gratuit. 

7.   Se utilizează: în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în 

vederea îndreptării erorii materiale; 

8.  Se întocmeşte în: două exemplare de către Direcţia generală antifraudă fiscală. 

9.  Circulă: - originalul la organul fiscal competent care intocmeste decizia de declarare în 

inactivitate;  

       - copia la Direcţia generală antifraudă fiscală. 

10.  Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

N O T A 

În spaţiul în care este menţionată sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei 

generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală, se va 

insera, la editarea fiecărui formular, sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice care 

coordonează organul fiscal competent/Direcţiei generale de administrare a marilor 

contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, aprobată prin Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3504/2013 privind aprobarea modelului şi 

caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 


