anexa nr. 4 la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice _____________________/
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală _________________________________________
Nr. __________/____________

Aprobat,
Conducătorul unităţii fiscale,
________________________
Avizat,
Conducătorul adjunct al unităţii fiscale
________________________

Verificat,
Şef compartiment specialitate
________________________

REFERAT
privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic, notificate de către
reprezentantul grupului sau constatate de organul fiscal, 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

A. Date de identificare a reprezentantului grupului
Denumirea persoanei impozabile _____________________________________________________
Codul de înregistrare în scopuri de TVA ________________________________________________
Adresa __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B. Din analiza notificării privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic,
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, înregistrată sub nr.
_______________ /data ___________________, rezultă:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C. Urmare constatărilor organului fiscal din data de _______________________ privind modificările
survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, 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, rezultă:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
D. Propunem:
 anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: __________________
_______________________________________, începând cu data de _______________________;
În termen de cel mult 10 zile lucrătoare se transferă evidențele fiscale și dosarele fiscale ale
membrilor grupului fiscal la organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal.
 anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane
impozabile : _____________________________________________________________________,
începând cu data de _______________________;
În termen de cel mult 10 zile lucrătoare, se transferă evidențele fiscale și dosarele fiscale ale
respectivilor membri la organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal.
 respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea
persoană impozabilă: ______________________________________________________________,
începând cu data de _______________________;
 aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană
impozabilă:_______________________________________________________________________,
începând cu data de _______________________;
În situația în care vechiul reprezentant desemnat era înregistrat fiscal în evidențele altui
organ fiscal, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare se preiau evidențele fiscale și dosarele fiscale
ale tuturor membrilor grupului fiscal de la organul fiscal competent în administrarea vechiului
reprezentant.
 aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane
impozabile: ______________________________________________________________________,
începând cu data de _______________________;
În termen de cel mult 10 zile lucrătoare se preiau evidențele fiscale și dosarele fiscale ale
respectivilor membri de la vechile organe fiscale.
 respingerea solicitării de intrare ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele
persoane impozabile: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Întocmit,

