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         Anexa nr. 7 
     
 

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

 
       Notificare 
    1. Denumire: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv 
potrivit prevederilor art.78 alin.(5) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    2. Cod: 14.13.07.99/1 
    3. Format: A4/t_1 
    4. Se tipăreşte - într-o singură culoare 
                    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
    5. U.M.: set (două file) 
    6. Se difuzează: gratuit 
    7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi declaraţi inactivi conform proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi 
inactivi, publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală secţiunea Informaţii publice – Informaţii 
despre contribuabili. 
    8. Se întocmeşte în: două exemplare 
                     de: organul fiscal competent 
    9. Circulă: - originalul la contribuabil 
                - copia la organul fiscal 
    10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
 
    Notificare 
    1. Denumire: Notificare privind neconcordanţe în depunerea declaraţiilor 
    2. Cod: 14.13.07.99/2 
    3. Format: A4/t_1 
    4. Se tipăreşte - într-o singură culoare 
                    - se utilizează echipament informatic pentru editare 
    5. U.M.: set (două file) 
    6. Se difuzează: gratuit 
    7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită ştergerea din 
evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori materiale 
    8. Se întocmeşte în: două exemplare 
                     de: organul fiscal competent 
    9. Circulă: - originalul la contribuabil 
                - copia la organul fiscal 
    10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
 
 
Invitaţie  
1. Denumire: “Invitaţie;” 
2. Cod: 14.13.07.18/c.i 
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3. Format: A4/t1; 
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte,  într-o singură culoare  şi pe o singură faţă. Se 
poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul; 
5. Se difuzează: gratuit; 
6. Se utilizează: de către organele de inspecţie fiscală/organele de control  pentru 
înştiinţarea contribuabilului de a se prezenta la sediul unitaţii fiscale; 
7. Se întocmeşte: în 2 (două) exemplare, de către organele de inspecţie 
fiscală/organele de control     
8. Circulă: 
    - exemplarul 1 la contribuabil; 
    - exemplarul 2 la organele de inspecţie fiscală/organele de control  care au efectuat 
controlul; 
9. Se arhivează: 
    - exemplarul 1 la contribuabil; 
    - exemplarul 2 la procesul-verbal, ca anexă a acestuia. 
 
    
Proces-verbal      
1. Denumire: “Proces-verbal "; 
 2. Cod:14.13.27.99 
 3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini); 
 4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte,  într-o singură culoare şi pe o singură faţă. Se 
poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul; 
 5. Se difuzează: gratuit; 
 6. Se utilizează: de către organele de inspecţie fiscală/organele de control pentru 
consemnarea unor fapte ca urmare a unui control inopinat sau control încrucişat.  
 7. Se întocmeşte: în 2 exemplare ; 
 8. Circulă: 
    - exemplarul 1 la organele de inspecţie fiscală/organele de control  care au efectuat 
controlul; 
   - exemplarul 2, la contribuabil; 
9. Se arhivează la: 
    - exemplarul 1, la dosarele privind propunerea de includere a contribuabilului în 
Lista contribuabililor declaraţi inactivi,  Lista contribuabililor reactivaţi  sau de 
eliminare a contribuabililor din Lista contribuabililor declaraţi inactivi; 
    - exemplarul 2, la contribuabil sau la reprezentantul legal. 
 
   
   Cerere privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi  
    1. Denumire: "Cerere privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi” 
    2. Cod: 14.13.04.99/r 
    3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini); 
    4. Caracteristici de tipărire:  se tipareşta într-o singură culoare şi pe o singură fată. 
Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul; 
    5. Se difuzează: gratuit; 
    6. Se utilizează: de către contribuabilii declarati inactivi care solicită reactivarea. 
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare ; 
    8. Circulă: 
    - exemplarul 1 la  organele de inspecţie fiscală/organele de control 
     - exemplarul 2, la contribuabil; 
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    9. Se arhivează la: 
    - exemplarul 1, la dosarul privind propunerea de reactivare a contribuabilului 
declarat inactiv; 
   - exemplarul 2, la contribuabil sau la reprezentantul legal al acestuia. 
 
       
 Cerere privind eliminarea contribuabililor declaraţi inactivi 
    1. Denumire: "Cerere privind eliminarea contribuabililor declaraţi inactivi" 
    2. Cod: 14.13.04.99/e 
    3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini); 
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte într-o singură culoare şi pe o singură fată. 
Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul; 
    5. Se difuzează: gratuit; 
    6. Se utilizează: de către contribuabilii declaraţi inactivi care solicită eliminarea din 
Lista contribuabililor declaraţi inactivi. 
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare ; 
    8. Circulă: 
    - exemplarul 1 la organul de inspecţie fiscală/organul de control; 
    - exemplarul 2, la contribuabil; 
    9. Se arhivează la: 
    - exemplarul 1, la dosarele privind propunerea de eliminare a contribuabilului 
declarat inactiv din Lista contribuabililor declaraţi inactivi; 
    - exemplarul 2, la contribuabil sau la reprezentantul legal al acestuia.; 
 
 
    Proces-verbal de afişare 
    1. Denumire: Proces-verbal de afişare; 
    2. Cod: 14.13.27.99/1 
    3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini); 
    4. Caracteristici de tipărire:  se tipăreşte,  într-o singură culoare şi pe o singură faţă. 
Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul; 
    5. Se difuzează: gratuit; 
    6. Se utilizează: de către organele de inspecţie fiscală/organele de control pentru 
comunicarea/afişarea invitaţiei de prezentare la sediul unitătii fiscale sau Procesului-
verbal întocmit în cazul controlului inopinat sau controlului încrucişat.. 
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare ; 
    8. Circulă: 
    - exemplarul 1 la organele de inspecţie fiscală/organele de control care a efectuat 
controlul; 
    - exemplarul 2, la contribuabil; 
    9. Se arhivează la: 
    - exemplarul 1, la dosarele privind propunerea organelor de inspecţie 
fiscală/organelor de control de includere a contribuabilului în Lista contribuabililor 
declaraţi inactivi, Lista contribuabililor reactivaţi sau de eliminare a contribuabililor 
din Lista contribuabililor declaraţi inactivi; 
    - exemplarul 2, la contribuabil sau la reprezentantul legal al acestuia. 
 
 
 
 


