
 
   ANEXA 9 
 
    ANTET 1) 
    Nr. ........ din ............. 

Aprobat 
Conducătorul unităţii 

fiscale 
Numele şiprenumele 

..................... 
Semnătura ..................... 

 
 

L.S. 
 

DECIZIE 
    privind compensarea obligaţiilor fiscale 

 

 
 

    În temeiul prevederilor art. 116 - 117 alin. (6) - (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează 
obligaţiile fiscale restante ale: 
    - numele şi prenumele/denumirea debitorului .............................................................................; 
    - domiciliul fiscal ...............................................................................................................; 
    - codul de identificare fiscală ........................................................................................... 
 
    I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale 
restante: 
  

Denumirea venitului 
din care se 

compensează 

Contul de 
venituri / de 
disponibil 

Documentul din care 
rezultă  suma din care 

se compensează 

 
Data 

exigibilităţii 2) 
 

Suma 
( lei ) 

     

     

 
    II. Obligaţii fiscale restante care se sting prin compensare: 

Denumirea 
obligaţiei 

stinse prin 
compensare 

Contul de 
venituri / de 
disponibil 

Documentul prin 
care s-a stabilit sau 

individualizat 
obligaţia fiscală 

restantă 

Data exigibilităţii2) 

 

Data stingerii 
prin 

compensare 3) 
Suma 
( lei ) 

      

      

 
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în 
termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 
205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



    Şef compartiment                       Întocmit 
    Numele şi prenumele ...............    Inspector 
    Semnătura .........................    Numele şi prenumele ................. 
                                           Semnătura 
 
 
     1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal 
emitent al prezentului act administrativ. 
     2) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după 
caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 116 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    3) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 116 alin. (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de 
data exigibilităţii. 
 


