
ANEXA Nr. 5
ANTET1 
Dosar fiscal nr……….................            
Nr.........................din.................

Către2  ……………………………...........……..........
cod de identificare fiscală……….............................
str. .......................................... nr...., bloc .....,sc....., 
et....., ap. ....., sector.......,localitatea ........................
județul ................................., cod poștal ..................

ÎNȘTIINȚARE

PRIVIND STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

        În conformitate cu prevederile art. 165 alin. (9) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  vă  înștiințam  că  plățile
efectuate de dumneavoastră au stins obligații fiscale, după cum urmează:
Informații referitoare la documentele

de plată
Informații referitoare la stingerea obligațiilor fiscale

Nr. și data
documentului

de plată

Data
plății

Suma
plătită
(lei)

Titlu de
creanţă3

Denumirea
obligației

fiscale

Categorie
sumă

de plată4

Vechimea
obligației

fiscale

Cuantumul
obligației

fiscale
stinse
(lei)

TOTAL TOTAL
   

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, 269 și art. 270 din Legea nr.207/2015, cu modificările și
completările ulterioare.

Prezenta  înștiințare  produce  efecte  juridice  față  de  dumneavoastră,  de  la  data
comunicării  acesteia potrivit art. 47 din  Legea nr.207/2015, cu modificările și completările
ulterioare.  

Prezentul înscris, vă rugăm să-l aveți în vedere la înregistrarea în evidența contabilă.
În măsura în care aceste informații nu corespund cu evidența dumneavoastră contabilă, vă
rugăm să vă prezentați la sediul nostru, pentru clarificarea situației fiscale.

Conducătorul unității fiscale,
Nume și prenume ....................................
Semnătura ..............................................

L.S.

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor  Ordinului președintelui
A.N.A.F. nr.1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și
procedurale
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
___________________________________
1 Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 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; 
2 Se va menționa numele, prenumele/denumirea contribuabilului/plătitorului;
3 Se va menționa: denumirea documentului care constituie  titlu de creanță și prin care s-a  individualizat creanță fiscală: DEC.-
declarație fiscală, DECL. IMP.- declarație de impunere, DEC.IMP.- decizie de impunere, PVC – proces  verbal de constatare a
contravenției, DEC. ACC.- decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere,
DEC.PN.- decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, precum și numărul și data
acestuia;
4  Se va menționa categoria de sumă: D- debit,  M- majorare de întârziere /DO - dobândă, A- amendă, P- penalitate, MS-
dobândă simplă, PI- penalitate de întârziere, PN- penalitate de nedeclarare, după caz.
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	ÎNȘTIINȚARE

