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CTDECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU 

pentru impozitele, taxele şi contribuţiile  
cu regim de stabilire prin  autoimpunere sau  reţinere la sursă

Ministerul  Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice________________ 
Administraţia Finanţelor Publice  pentru Contribuabili Mijlocii 
Administraţia Finanţelor Publice ____________________

În conformitate cu dispoziţiile art.83 alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca 
urmare a nedepunerii declaraţiei/declaraţiilor fiscale (tip 
formular, perioadă de raportare..........), pe baza constatărilor 
efectuate de organul fiscal, se stabilesc, din oficiu, următoarele 
obligaţii fiscale: 
 

  
Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaţia fiscală. 
  
Prezenta decizie, emisă prin intermediul mijloacelor informatice, este valabilă fără semnătura şi ştampila organului emitent, îndeplinind 
 cerinţele legale aplicabile actelor administrative .

Nr. înregistrare ________________ 
Data ________________________

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

Cod  14.13.02.99/i.o 
 

Cod de identificare fiscală 
___________________________________________

Către: 
    Denumire/ Nume,     
    prenume contribuabil          

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

160

_________________________________________

_________________________________________

Impozitele, taxele sau contribuţiile calculate de organul fiscal se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel: 
 - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; 
 - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. 
Pentru neplata la termenele de plată scadente prevăzute de lege a obligaţiilor fiscale se vor calcula majorări de întârziere, conform legii.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii. 
 

                 Anexa nr.3

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală

Domiciliul:  Localitatea

Strada Număr Bloc

Scara Ap.

Cod poştal

Judeţ/sector

Nr. 
crt.

Denumire impozit, taxă, contribuţie
Perioada  de raportare pentru 

care s-au stabilit din oficiu 
obligaţiile fiscale

  
Impozit/taxă/contribuţie 

stabilit(ă) din oficiu 
-lei- 


PROIECT
DECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile 
cu regim de stabilire prin  autoimpunere sau  reţinere la sursă
Ministerul  Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Direcţia Generală a Finanţelor Publice________________
Administraţia Finanţelor Publice  pentru Contribuabili Mijlocii
Administraţia Finanţelor Publice ____________________
În conformitate cu dispoziţiile art.83 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaraţiei/declaraţiilor fiscale (tip formular, perioadă de raportare..........), pe baza constatărilor efectuate de organul fiscal, se stabilesc, din oficiu, următoarele obligaţii fiscale:
 
 
Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaţia fiscală.
 
Prezenta decizie, emisă prin intermediul mijloacelor informatice, este valabilă fără semnătura şi ştampila organului emitent, îndeplinind
 cerinţele legale aplicabile actelor administrative .
Nr. înregistrare ________________
Data ________________________
Nr.
crt.
Denumire impozit, taxă, contribuţie
Perioada  de raportare pentru care s-au stabilit din oficiu obligaţiile fiscale
 
Impozit/taxă/contribuţie stabilit(ă) din oficiu
-lei- 
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
Cod  14.13.02.99/i.o
 
Cod de identificare fiscală
___________________________________________
Către:
    Denumire/ Nume,    
    prenume contribuabil          
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
160
_________________________________________
_________________________________________
Impozitele, taxele sau contribuţiile calculate de organul fiscal se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
         - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
         - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
Pentru neplata la termenele de plată scadente prevăzute de lege a obligaţiilor fiscale se vor calcula majorări de întârziere, conform legii.
Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
 
                 Anexa nr.3
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