
    Anexa 8 
ANTET1

Dosar fiscal nr ...................……....
Nr. …………….. din ………………

BORDEROU
DE ADĂUGARE/SCĂDERE A OBLIGAŢIILOR FISCALE2

Având  în  vedere  că  în  evidenţa  fiscală  este  necesară  efectuarea  operaţiunii  de 
adăugare/scădere a obligaţiilor/creanţelor fiscale/bugetare s-a întocmit prezentul borderou în 
baza  Referatului de aprobare nr. .......................... din data de ...................................., pentru 
contribuabilul ............................................... 3, CIF ...........................4, cu următoarele operaţiuni:

I. Adăugarea obligaţiilor/creanţelor fiscale/bugetare
Nr. 
crt

Denumirea 
documentului 
prin care s-a 

stabilit suma de 
adăugat

Nr. şi data 
documentului 
prin care s-a 
stabilit suma 
de adăugat

Emitentul 
documentului

Tip 
operaţiune/ 

suma5

Denumirea
obligaţiei/ 
creanţei
fiscale/ 

bugetare de
adăugat

Categoria 
obligaţiei/ 
creanţei 
fiscale/ 

bugetare6

Scadenţă/ 
Termen
de plată

Data 
accesorii

Suma de 
adăugat

(lei)

TOTAL

II. Scăderea obligaţiilor/creanţelor fiscale/bugetare
a) scăderea creanţelor fiscale

Nr.crt. Tip operaţiune/ suma5 Denumirea
obligaţiei/ creanţei 

fiscale/bugetare de scăzut

Categoria 
obligaţiei/ creanţei 
fiscale/bugetare6

Data plăţii Suma de scăzut
(lei)

Motivul 
scăderii

TOTAL

b) scăderea obligaţiilor fiscale/bugetare
Nr. 
crt. 

Denumirea 
documentului prin 

care s-a stabilit 
suma de scăzut

Nr. şi data 
documentului prin 

care s-a stabilit 
suma de scăzut

Denumirea
obligaţiei/ creanţei
fiscale/bugetare de 
scăzut

Categoria 
obligaţiei/ 
creanţei 

fiscale/bug
etare6

Scadenţă/ 
Termen
de plată

Suma de 
scăzut

(lei)

Motivul 
scăderii

TOTAL

    Verificat                                                
    Şeful compartimentului, Întocmit,
    Nume................................... Nume ..................................
    Prenume ............................. Prenume .............................
    Semnătura .......................... Semnătura ..........................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

________________________________
1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea 
modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările  ulterioare,  
denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
2 Se întocmeşte distinct în funcţie de natura raportului juridic al sumei de adăudat/de scăzut, respectiv:

- se vor avea în vedere creanţe fiscale/bugetare astfel cum sunt definite la art. 1, pct.7-12 din Legea nr. 207/2015, cu  
modificările şi completările ulterioare;

- se vor avea în vedere obligaţii fiscale/bugetare astfel cum sunt definite la art. 1, pct.27-29 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de actele normative prin care acestea sunt reglementate.
3 Se va completa numele şi prenumele/denumirea contribuabilului
4 Se va completa codul de identificare fiscală, respectiv codul de înregistrare fiscală, numărul de identificare fiscală, codul 
numeric personal, codul unic de înregistrare, după caz
5 Se va completa tipul operaţiunii/sumei, respectiv:

- în cazul adăugării, se va mentiona: de plată, de restituit, diminuare impozit, plată în plus etc.  
- în cazul scăderii, se va menţiona: încasare, plată în plus, sumă de rambursat, diminuare impozit etc.

6 Se va înscrie categoria sumei:  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. 


