
 

ORDIN nr. 

privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul 

inspecţiilor fiscale la persoane fizice  

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi 

în temeiul prevederilor art. 46, art.95, art. 97, art. 131 şi art. 342 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală,  

          preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Art. 1 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind impozitul 

pe venit şi contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul 

inspecţiilor fiscale la persoane fizice ", prezentat în anexa nr. 1. 

(2) Instrucţiunile de completare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2. 

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului 

prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3. 

Art. 2 Actul administrativ fiscal prevăzut la art. 1 se emite pentru fiecare persoană fizică 

plătitoare de impozit pe venit, pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare. 

ART. 3 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile 

fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor 

fiscale la persoane fizice", prezentat în anexa nr. 4. 

(2) Instrucţiunile de completare a formularului prevăzut la art. 3 sunt prezentate în anexa nr. 5. 

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului 

prevăzut la art. 3 sunt prezentate în anexa nr. 6. 

 Art. 4 Prevederile prezentului ordin se aplică pentru inspecţiile fiscale începute după data de        

01 ianuarie 2016.  

 Art. 5 Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală,  Direcţia generală de reglementare a 

colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum 

şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 6  Anexele nr.  1 - 6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 7  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    Emis la Bucureşti, în data de..............................................  

 
Preşedinte ANAF, 

                                                          Gelu-Ştefan DIACONU     
 
 
 


