Anexa nr.2

PROIECT

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Adresa

Direcţia generală a finanţelor publice a............................../
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr.
/

Tel :
Fax :
e-mail :

DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE

Către: Denumire........................................................................................................................................
Domiciliu fiscal: Localitate ................................Str. .....................................Nr. .............Bl. .......
Ap ...... etaj ............... judeţ/sector ..........................................................
Cod de identificare fiscală .........................................
Având în vedere dispoziţiile art.781 alin.(1) lit.a)/lit.b)/lit.c) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei, sunteţi declarat inactiv.
Motivaţia declarării în inactivitate fiscală ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei, veţi fi înscris în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la
secţiunea Informaţii Publice. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în
registru, conform art.781 alin.(10) din Codul de procedură fiscală.
Conform art.11 alin.(1^1) şi (1^2) din Codul fiscal, autorităţile fiscale nu vor lua în considerare
o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia livrărilor de bunuri efectuate în
cadrul procedurii de executare silită. De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale
tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în
cadrul procedurii de executare silită.
De asemenea, potrivit art.2 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea
şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea
fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi al reprezentanţilor
legali ai acestuia.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de
30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Director executiv/Director general,
Numele şi prenumele ....................................
Semnătura şi ştampila unităţii ......................
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