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  Anexa nr. 6 

 

CARACTERISTICI 

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor 

 

  Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal  

 1. Denumire: Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal 

 2. Cod: 14.13.02.16 

 3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare; 

      - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: file. 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea domiciliului fiscal. 

 8. Se întocmeşte în: 3 exemplare de către organul fiscal competent. 

            9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

          - o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal; 

                              - o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal. 

  10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

 Decizie de înregistrare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 91 

 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

 completările ulterioare 

 1. Denumire: Decizie de înregistrare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, 

 potrivit art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

 modificările și completările ulterioare. 

 2. Cod: 14.13.02.16/o 

 3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare; 

      - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: file. 
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   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: la înregistrarea din oficiul a domiciliului fiscal. 

 8. Se întocmeşte în: 3 exemplare de către organul fiscal competent. 

            9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

          - o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal; 

                              - o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal. 

  10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 

 Notificare privind înregistrarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, 

 potrivit art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

 modificările și completările ulterioare 

  1. Denumire: Notificare privind înregistrarea din oficiu a domiciliului fiscal al 

 contribuabilului, potrivit  art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

 procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 2. Cod: 14.13.03.16 

 3. Format: A4/t2 

   4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare; 

      - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

   5. U.M.: file. 

   6. Se difuzează: gratuit. 

   7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care și-au stabilit domiciliul fiscal fără 

 depunerea cererii de înregistrare a noului domiciliu fiscal. 

 8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de către organul fiscal competent. 

        9. Circulă: - originalul la contribuabil; 

             - copia la organul fiscal. 

            10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 


