
ANEXA Nr. 9

ANTET1 
Nr. .……….. din ....……......…     

Către ...................................................................,
cod de identificare fiscală ....................................,
str. .................................. nr. ....., bl. ......, sc. .....,
et. ....., ap. ....., sectorul ......, localitatea ..............,
județul ........................, cod poştal .......................

NOTIFICARE
privind obligațiile fiscale restante

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările  ulterioare,  în  scopul  publicării  listelor  debitorilor  care  înregistrează  obligații  fiscale  restante,  vă
notificăm că la data de ................................2 înregistrați obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate
la data prezentei, în cuantum de ................................... lei, astfel:

Capitolul I - Obligații fiscale restante:
Bugetul Obligații fiscale restante

- lei -

Total, din care: Obligaţii fiscale principale3 Obligații  fiscale accesorii

0 1 = 2 + 3 2 3

Bugetul de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetul FNUASS

Bugetul asigurărilor pentru  şomaj

Total general

Capitolul II - Obligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare
sau,  după  caz,  de  persoanele  fizice,  inclusiv  de  cele  care  desfășoară  activități  economice  în  mod
independent sau exercită profesii libere:

Debitorul ..........................................................., CIF ...........................4

Bugetul Obligații fiscale restante
- lei -

Total, din care: Obligații fiscale principale3 Obligații  fiscale accesorii

0 1 = 2 + 3 2 3

Bugetul de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetul FNUASS

Bugetul asigurărilor pentru  șomaj

Total general

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 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

În  cazul  în  care  există  neconcordanțe  între  evidența  dumneavoastră  și  sumele  cuprinse  în  prezenta
notificare, vă rugăm să vă prezentați  la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării  notificării,  în
vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică așa cum au fost
menționate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele .....................
Semnătura ......................................

L.S.

1 Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 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 menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
3 Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
4 Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul

persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.
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