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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea fiscală _________________________________

Nr. înregistrare _________
Data __________________

DECIZIE DE IMPUNERE
privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii
de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale
Anul
Către:
Nume ______________________________________________
Prenume ____________________________________________
Domiciliul: Localitatea

Cod poştal

Stradă

Număr
Ap.

Scară

Bloc

Judeţ(sector)

2. Determinarea venitului net
3. Forma de organizare
4. Obiectul principal de activitate
5. Cod CAEN

În baza art.121, art.151, art.169 alin.(7) și art.174 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal şi a Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit/
Declaraţiei privind veniturile realizate din România / Declaraţiei privind
veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pe
anul ................ nr. ................. din data................./Declarației privind îndeplinirea
condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în
sistemul public de pensii pe anul................ nr. ................. din data ................, se
stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de
asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale, după cum
urmează:

PROIECT

I.Date privind activitatea desfăşurată
1. Categoria de venit

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
____________________________________________

6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere (nr./data)
8. Data începerii activităţii
9. Data încetării activităţii
10. Data suspendării activităţii

II.Determinarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Denumire indicator
Decizie anterioară
Decizie curentă

(lei)

1. Venit brut estimat
2. Norma de venit *)
3. Cheltuieli deductibile
4. Venit net estimat (rd.1-rd.3)/Venit net determinat pe baza normelor de venit
5. Venit net redus**)
6. Plăţi anticipate cu titlu de impozit
7. Total plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate ***)
8. Total plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale ***)
*) Modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit în cazul desfăşurării mai multor activităţi este prevăzut în Anexa nr.1.
**) Se completează în situația persoanelor fizice care realizează venituri scutite de la plata impozitului, conform legii, pe fracțiuni de an.
***) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate și al contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzute în Anexa nr.2.

III.Repartizarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări
sociale, pe termene de plată
(lei)
Termen
de
plată

Impozit

Decizie anterioară
Plăţi anticipate
CASS *)

CAS **)

Impozit

Decizie curentă
Plăţi anticipate
CASS

CAS

TOTAL
*) Contribuția de asigurări sociale de sănătate
**) Contribuția de asigurări sociale

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei
decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Numar de operator de date cu caracter personal ................
Cod 14.13.02.13/3a

Date necesare efectuării plăţii obligaţiilor fiscale
Impozit

Obligaţia de plată

CASS

CAS

Beneficiar
Cod de identificare fiscală beneficiar
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicaţii
Suma (lei)

Informaţii privind modalităţile de plată a obligaţiilor fiscale:
Achitarea sumelor datorate bugetului de stat/bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate/ bugetului asigurărilor sociale de
stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului ................................;
Impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii
administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, dacă între unitatea administrativ - teritorială şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a încheiat un protocol
în acest scop.
- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.;
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme
de plată electronică de tip "internet banking";
- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în
care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, www.anaf.ro.

PROIECT

Aprobat :
Funcţie _______________________
Nume, prenume ________________
Data__/__/____

Verificat :
Funcţie _____________________
Nume, prenume ________________
Data__/__/____

Întocmit :
Funcţie ________________________
Nume, prenume ________________
Data__/__/____

Am primit un exemplar,
Semnătură contribuabil_________________
Data__/__/____ sau nr. şi data confirmării
de primire ___________________________

