ANTET*1)
Dosar fiscal nr. ______________
Nr. _________ din ___________
Către*2) _________________________________________
cod de identificare fiscală __________________________
str. _____________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____
et. _____, ap. _____, sectorul _________,
localitatea _______________ județul ________________,
codul poștal ______________

NOTĂ
privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele
care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligaţii fiscale
În temeiul prevederilor art. 164 din Codul de procedură fiscală,
având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .......... din data de .............., se corectează erorile din
documentele de plată efectuate de către debitorul ......................................
I. Bugetul şi contul bugetar din care se corectează erorile constatate în ordinele de plată pentru
Trezoreria Statului prin care s-au achitat obligații fiscale:
Denumirea
bugetului din
care se
stornează

Denumirea
Simbolul
Documentul din
contului bugetar contului bugetar care rezultă că
din care se
suma a fost
stornează
plătită

Data efectuării
plății*3)

Codul fiscal al
beneficiarului,
conform
documentului de
plată inițial

Suma
- lei -

____________________

*1) Se trec sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind
aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările
ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
*2) Se menționează numele şi prenumele/denumirea și domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare
fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a
contribuabilului/împuternicitului.
*3) Se completează data plății inițiale.

II. Obligațiile fiscale care se sting prin corecție:
Denumirea
obligației stinse prin
corecție

Simbolul contului
bugetar
corespunzător

Documentul prin
care s-a stabilit sau
s-a individualizat
suma de plată

Data efectuării
plății*3)

Codul fiscal al
beneficiarului, în urma
corecției

Suma
- lei -

*3) Se completează data plății inițiale.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen
de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268 - 270
din Codul de procedură fiscală.
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ____________________
Semnătura și ștampilă unității _____________

