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        Anexa nr.2               

             Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ……………....../ 

             Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 

             Unitatea fiscală ………………………………  

             Nr. ......................./..........................                       
          Către **) ……………………………………........ 

Cod de identificare fiscală...................................... 

Str. ……..……………...... nr. …., bloc ...., sc.…., 

et. ……, ap. …., județ/ sector …………….......... , 

localitate ..................., cod poștal ……………..... 
                                                              
                                    

NOTIFICARE 

privind încetarea regimului de declarare derogatoriu 
 

Stimată/e doamnă/domn,  

 

Pentru a beneficia de alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, pe perioada 

supusă regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii au obligația îndeplinirii, 

cumulativ, a  următoarelor condiţii prevăzute în Anexa nr.1 lit.A la Ordinul președintelui ANAF 

nr.  ................................ : 

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate; 

b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte 

elemente similare veniturilor; 

c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a 

impozitului; 

d) să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite; 

e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare 

sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor; 

f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare; 

g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi; 

h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice 

înfiinţaţe în baza Legii societăților nr.31/1990 și persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau la organizaţiile profesionale care au eliberat 

documentele de funcţionare, în cazul persoanelor fizice a căror activitate este organizată şi 

reglementată prin legi speciale. 

Întrucât s-a constatat că nu mai îndepliniți condiția/condițiile prevăzută/prevăzute la lit. .... de mai 

sus, regimul de declarare derogatoriu încetează începând cu LL/AAAA.                                      

Pentru informaţii suplimentare, persoana care poate fi contactată este 

dna/dl.................................................................., la sediul nostru sau la numărul de telefon 

........................., între orele…....-….... 
 

Aprobat: 
 

Conducătorul unităţii fiscale, 

Nume, prenume 

........................................... 

Data……………………… 

  

Număr de operator de date cu caracter personal ……….  
 

            

*) Se va introduce sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3.504/2013 

privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. 

**) Se va menționa numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de 

identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a 

contribuabilului. 

Sigla*) 

D.G.R.F.P. / 

D.G.A.M.C. 


