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Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare  

şi de arhivare a formularelor 

 

 

1. „Cerere privind grupul fiscal unic” 

1.1. Denumire „Cerere privind grupul fiscal unic” 

1.2. Cod: 14.13.03.02/g.f. 

1.3. Format: A4/t2 

1.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare 

1.5. U/M: set (4 file) 

1.6. Se difuzează: gratuit 

1.7. Se utilizează: pentru solicitarea de implementare a unui grup fiscal unic sau pentru notificarea 

organului fiscal cu privire la evenimentele survenite ulterior implementării grupului. 

1.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil 

1.9. Circulă:    - originalul la organul fiscal  

  - copia la contribuabil 

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului 

 

2. „Decizia privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic” 

2.1. Denumire „Decizia privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic” 

2.2. Cod: 14.13.02.02/g.f. 

2.3. Format: A4/t1 

2.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  

    - se utilizează echipament informatic pentru editare 

2.5. U/M: set (2 file) 

2.6. Se difuzează: gratuit 

2.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor impozabile care au solicitat implementarea unui 

grup fiscal unic 

2.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal competent 

2.9. Circulă:    - originalul la contribuabil 

  - copia la organul fiscal 

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 

3. „Decizia privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”   

3.1. Denumire: „Decizia privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”  

3.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.m. 

3.3. Format: A4/t1 

3.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  

    - se utilizează echipament informatic pentru editare 

3.5. U/M: set (2 file) 

3.6. Se difuzează: gratuit 

3.7. Se utilizează: - pentru notificarea reprezentantului grupului fiscal unic cu privire la 

modificările ulterioare implementării grupului fiscal  

3.8. Se întocmeste în 2 exemplare de organul fiscal competent 

3.9. Circulă:    - originalul la contribuabil 

  - copia la organul fiscal 

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al reprezentantului grupului fiscal unic. 



 

 

4. ”Înștiințare  privind schimbarea competenței de administrare” 

4.1. Denumire ”Înștiințare  privind schimbarea competenței de administrare” 

 4.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.î 

4.3. Format: A4/t1 

4.4. Caracteristici de tipărire:  - pe o singură faţă  

    - se utilizează echipament informatic pentru editare 

4.5. U/M: set (2 file) 

4.6. Se difuzează: gratuit 

4.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor impozabile cu privire la schimbarea competenței 

de administrare  

4.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal competent 

4.9. Circulă:    - originalul la contribuabil 

  - copia la organul fiscal 

4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 

 


