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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ____________
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Administrația Județeană a Finanțelor Publice _______________
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii __________________
Administrația Sectorului ____ a Finanțelor Publice
Unitatea fiscală ________________________________________
Nr. ___________ /_________________

Adresa:
Tel :
Fax :
e-mail :

NOTIFICARE
privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor
art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), vă
comunicăm că sunteți inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați
inactivi.
 Pentru a nu fi declarat inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de
procedură fiscală, aveți obligația îndeplinirii cel puțin a unei obligații declarative înscrise în vectorul
fiscal, din perioada de referință, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări.
 Pentru a nu fi declarat inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. f)/g) din Codul de
procedură fiscală, aveți obligația clarificării situației în care vă aflați, în termen de 30 de zile de la
data primirii prezentei notificări.
Totodată, vă comunicăm că, în termen de 15 zile/30 de zile de la data primirii prezentei
notificări, după caz, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la faptele și
împrejurările care au condus la situația pentru care ați fost notificat, potrivit prevederilor art. 9 din
Codul de procedură fiscală.
De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015
privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare,
inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât și al
reprezentanților legali sau reprezentanților desemnați ai acestuia.
Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi
contactată este doamna/domnul _________________________________________ , la sediul nostru
sau la numărul de telefon ______________________, între orele ___________________.
În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

Conducătorul unității fiscale/Șef administrație adjunct colectare/Director general adjunct,
Numele și prenumele ____________________________
Semnătura și ștampila unității _____________________
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