
www.anaf.ro

               anexa nr. 3 
   
   

       

  
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ______________/
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
Unitatea fiscală___________________________________
Nr.________/_____________

DECIZIE  PRIVIND APROBAREA/RESPINGEREA IMPLEMENTĂRII
GRUPULUI FISCAL UNIC

Către: Denumire _______________________________________________________
Domiciliu fiscal:Localitate ____________________ Str. _____________________ nr. _______ 
bl. _______ ap. ______ etaj _________ judeţ/sector_______________________
Cod de înregistrare în scopuri de TVA ___________________________________

Având în vedere dispoziţiile art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), ale pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice 
de  aplicare  a  Codului  fiscal  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016  cu  modificările  și 
completările  ulterioare  şi  urmare  a  Cererii  dumneavoastră  nr.  ....................../............,  vă 
comunicăm:

 Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic
Implementarea grupului fiscal unic intră în vigoare potrivit pct. 5 din titlul VII al Normelor 

metodologice  de  aplicare  a  Codului  fiscal,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016,  cu 
modificările și completările ulterioare.

Vă  aducem la  cunoștință  faptul  că,  în  ipoteza  în  care  anterior  emiterii  prezentei,  pentru  
administrarea fiscală a membrilor grupului fiscal unic competența aparținea altui organ fiscal central 
din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competența de administrare a obligațiilor 
fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal se transferă, în temeiul legii, în sarcina noastră.

În acest sens, evidențele fiscale și  dosarele fiscale ale tuturor membrilor urmează a ne fi  
transmise de respectivele organe fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei.

 Respingerea cererii  de implementare a grupului fiscal unic, întrucât nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a  Codului fiscal,  
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 
45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6)  
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

                Conducătorul unităţii fiscale,
                Numele şi prenumele _______________________
                Semnătura şi ştampila unităţii ________________

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal _____  

Cod 14.13.02.02/g.f.
 

Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală

adresa
Tel : 
Fax : 
E-mail : 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
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