
ANEXA 7.a

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ      
DIRECȚIA ________________

Data ____ / ____ / ________
Nr. înregistrare ______

Număr de înregistrare ca operator 
de date cu caracter personal :
___________________________

DECIZIE DE SUSPENDARE
a verificării situației fiscale personale

Domnului/Doamnei ________________________________________________________________

C.I.F.: ___________________________________

Domiciliul fiscal: localitatea _________________________, bd./str. _________________________,
nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județul/sectorul ________________, cod poștal _________.

În baza prevederilor  art.  ______ din Legea nr.  207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu
modificările și  completările ulterioare, vă informăm că verificarea situației  fiscale personale se suspendă
începând cu data de ________________________.

Motivul de fapt: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

După încetarea condițiilor care au generat suspendarea, verificarea situației fiscale personale va fi
reluată, data acesteia urmând a vă fi comunicată în scris.

Conducătorul organului fiscal,

__________________________________________

(funcția, numele, prenumele, semnătura și ștampila)



Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului
"Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale"

Formularul  "Decizie  de  suspendare  a  verificării  situației  fiscale  personale"  reprezintă  actul
administrativ   emis  în  baza unui  referat  de  aprobare,  de cǎtre  organele  fiscale  în  cadrul  procedurii  de
verificare a situației fiscale personale cu privire la impozitul pe venit prevǎzutǎ la capitolul IV Titlul VI din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se
va completa în timpul efectuării verificării situației fiscale personale, în cazul în care una dintre condițiile
prevăzute la art. 142 sau 127 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, este îndeplinitǎ și numai dacǎ neîndeplinirea acesteia împiedicǎ finalizarea verificǎrii.

Se întocmește de către echipa care efectuează verificarea situației fiscale personale, se avizează de
șeful serviciului și se aprobă de conducătorul organului fiscal din care face parte echipa. 

Informațiile din conținutul formularului "Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale"
se completeazǎ după cum urmează:

Denumirea organului  fiscal  emitent:  se completează cu denumirea exactă a organului  fiscal  și  a
structurii care emite formularul.

Numărul și data înregistrării formularului: se completează numărul și data emiterii formularului.

Numele și datele de identificare ale persoanei fizice: cuprinde numele și prenumele persoanei fizice,
codul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale acesteia.

Codul de identificare fiscalǎ - se completeazǎ după caz, potrivit  prevederilor art.  82 alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, astfel

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b)  pentru  persoanele  fizice  care  nu  dețin  cod  numeric  personal,  numărul  de identificare  fiscală
atribuit de organul fiscal competent;

Domiciliul fiscal - se completeazǎ cu toate informațiile care definesc complet adresa unde își are
domiciliul persoana fizicǎ verificată, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta
este diferitǎ de domiciliu.

Formularul cuprinde și informațiile urmǎtoare:

- data de la care se suspendă verificarea situației fiscale personale;

- motivul de fapt;

-  date  privind  conducătorul  organului  fiscal  care  aprobă  formularul:  se  completează  cu  funcția,
numele și prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum și ștampila unității emitente.

Se întocmește în două exemplare:

- exemplarul 1 va fi remis persoanei fizice cu confirmare de primire sau înmânat personal acesteia
sau  reprezentantului  acesteia,  după  caz,  cu  mențiunea  pe  exemplarul  2  a  urmǎtoarelor  date:  calitatea
reprezentantului, datele de identificare (BI/CI/pașaport nr., serie, domiciliu), data și semnătura de primire;

- exemplarul 2 va fi reținut de organul fiscal și va fi anexat la raportul de verificare fiscalǎ.


