
    ANEXA 3 

 

CARACTERISTICI 

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor 

 

    I. Fişa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1 

    1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal 

    2. Cod: 14.13.43.15/1 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către 

organele de control, precum şi a sancţiunilor aplicate. 

    7. Se întocmeşte în: două exemplare, 

                     de: organul de control constatator sau de compartimentul 

                     juridic, după caz. 

    8. Circulă: 

    - un exemplar, la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a 

cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă fiscală este 

înregistrat contribuabilul; 

    - un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz. 

    9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un 

exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz. 

 

    II. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2 

    1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal 

    2. Cod: 14.13.43.15/2 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor. 

    7. Se întocmeşte în: 

    - un exemplar, în cazul în care fişa este completată de compartimentul pentru gestionarea 

cazierului fiscal; 

    - două exemplare, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator sau de 

compartimentul juridic, după caz. 

    8. Circulă: 

    - un exemplar, la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a 

cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă fiscală este 

înregistrat contribuabilul, în cazul în care fişa este completată de compartimentul de gestiune 

cazier fiscal; 



    - un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz, şi un exemplar, 

la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, în cazul în care fişa este completată de 

organul de control constatator sau de compartimentul juridic. 

    9. Se arhivează: 

    - un exemplar, la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar, la 

organul constatator sau la compartimentul juridic, în cazul în care fişa este completată de organul 

de control constatator sau de compartimentul juridic; 

    - un exemplar, la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

 

    III. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1 

    1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal 

    2. Cod: 14.13.25.15/1 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal. 

    7. Se întocmeşte în: un exemplar, 

                     de: contribuabil. 

    8. Circulă: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

    9. Se arhivează: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

 

    IV. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2 

    1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal 

    2. Cod: 14.13.25.15/2 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. 

    7. Se întocmeşte în: un exemplar, 

                     de: contribuabil. 

    8. Circulă: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

    9. Se arhivează: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

 

    V. Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15 

    1. Denumire: Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal 

    2. Cod: 14.13.21.15 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăresc pe o singură faţă atât certificatul, cât şi anexa; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează: numai în scopul în care a fost eliberat. 

    7. Se întocmeşte în: două exemplare, 



                     de: organul fiscal. 

    8. Circulă: - un exemplar la contribuabil; 

                - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

    9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal. 

 

    VI. Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu 

debitorul, cod 14.13.43.15/3 

    1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu 

debitorul 

    2. Cod: 14.13.43.15/3 

    3. Format: 2A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a situaţiei de atragere a 

răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul. 

    7. Se întocmeşte în: două exemplare; 

                     de: compartimentul de executare silită sau de compartimentul juridic. 

    8. Circulă: 

    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal 

în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului; 

    - un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic. 

    9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal şi 

un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic. 

 

    VII. Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/4 

    1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală 

    2. Cod: 14.13.43.15/4 

    3. Format: 2A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: înscrierea stării de inactivitate fiscală în cazierul fiscal al persoanelor 

juridice declarate inactive fiscal sau înscrierea în cazierul fiscal a stării de reprezentant legal al 

persoanei juridice declarate inactive fiscal. 

    7. Se întocmeşte în: două exemplare; 

                     de: compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală 

    8. Circulă: 

    - un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal 

în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului; 

    - un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală. 

    9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal şi 

un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală. 

 



    VIII. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii 

solidare/patrimoniale cu debitorul, cod 14.13.43.15/5 

    1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii 

solidare/patrimoniale cu debitorul 

    2. Cod: 14.13.43.15/5 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind 

atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul. 

    7. Se întocmeşte în două exemplare. 

    8. Circulă: - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului 

fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă 

fiscală este înregistrat contribuabilul; 

  - un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, 

după caz. 

    9. Se arhivează: - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, 

       - un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul 

juridic, după caz. 

 

    IX. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 

14.13.43.15/6 

    1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală 

    2. Cod: 14.13.43.15/6 

    3. Format: A4/t1 

    4. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 

    5. Se difuzează: gratuit. 

    6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind 

inactivitatea fiscală. 

    7. Se întocmeşte în două exemplare. 

    8. Circulă: - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului 

fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă 

fiscală este înregistrat contribuabilul; 

  - un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate 

fiscală. 

    9. Se arhivează: - un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, 

       - un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate 

fiscală. 


