
REFERAT 
PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU 

  
 

Nr. înregistrare _________ 
  
Data __________________

  
Sigla DGRFP 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea fiscală _______________________

         s-au constatat următoarele:  
  
            A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI/PLĂTITORULUI  
  
Denumire / Nume, prenume  ___________________________________________________________________________________ 
  
Cod de identificare fiscală/ Cod de înregistrare în scopuri de TVA ______________________________________________________ 
  
Domiciliul fiscal:  Localitate  ____________________  Stradă ______________________  Nr. ____,  Bloc. ____   Scară.  ___  Ap. ____ 
  
Judeţ/Sector________________________.

Anexa nr.2

         B.  ANALIZA DOCUMENTARĂ ŞI MODUL DE CALCUL AL OBLIGAŢIEI DE PLATĂ 
  _________________________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________________________

 B1. SINTEZA CONSTATĂRILOR 
 

 B2.  ALTE CONSTATĂRI 
  _________________________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________________________

Prezentul referat constituie anexă la : 
  

 Avizat:  
Şef compartiment specialitate, 
  
Nume, prenume ....................................................
  
Data ..........................................................

Întocmit:  
Funcţie  ........................................................................ 
  
Nume, prenume ........................................................ 
  
Data ..........................................................  

 care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Aprobat:  
Conducătorul unității fiscale, 
  
Nume, prenume .................................................. 
  
Data ..........................................................

În temeiul art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca 
urmare a nedepunerii declaraţiei/declaraţiilor fiscale (formular .......... ),

În temeiul art.107 alin.(5) și art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca urmare a emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. ...................../..................... , 

formularul 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă”,

formularul  161 “Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu”,

Nr.crt. Denumire impozit, taxă, contribuţie Perioada de raportare pentru impozitul,  
taxa, contribuţia stabilită din oficiu

Impozit, taxă, contribuţie 
 stabilit(ă) din oficiu (lei)

PROIECT


REFERAT
PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU
 
 
Nr. înregistrare _________
 
Data __________________
 
Sigla DGRFP
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea fiscală _______________________
         s-au constatat următoarele: 
 
            A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI/PLĂTITORULUI 
 
Denumire / Nume, prenume  ___________________________________________________________________________________
 
Cod de identificare fiscală/ Cod de înregistrare în scopuri de TVA ______________________________________________________
 
Domiciliul fiscal:  Localitate  ____________________  Stradă ______________________  Nr. ____,  Bloc. ____   Scară.  ___  Ap. ____
 
Judeţ/Sector________________________.
Anexa nr.2
         B.  ANALIZA DOCUMENTARĂ ŞI MODUL DE CALCUL AL OBLIGAŢIEI DE PLATĂ
  _________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________
Nr.crt.
Denumire impozit, taxă, contribuţie
Perioada de raportare pentru impozitul, 
taxa, contribuţia stabilită din oficiu
Impozit, taxă, contribuţie
 stabilit(ă) din oficiu (lei)
 B1. SINTEZA CONSTATĂRILOR
 
 B2.  ALTE CONSTATĂRI
  _________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________
Prezentul referat constituie anexă la :
 
 
 Avizat: 
Şef compartiment specialitate,
 
Nume, prenume ....................................................
 
Data ..........................................................
Întocmit: 
Funcţie  ........................................................................
 
Nume, prenume ........................................................
 
Data ..........................................................         
 care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
Aprobat: 
Conducătorul unității fiscale,
 
Nume, prenume ..................................................
 
Data ..........................................................
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