
Anexa nr. 1 
(Anexa nr. 59 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017) 

 
ANTET1) 
Nr. ...................din................            
 

                                                                                         
                                                                          Către …………………………………..........2) 

          cod de identificare fiscală……….................. 
          str. ................................. nr...., bloc....., sc..., 
          et....., ap. ....., sector......., localitatea............. 

                                                                                 judeţul ......................., cod poştal................ 
 

 
DECIZIE 

de anulare a actului administrativ fiscal 
 
 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm 
că ….....................3) nr.............. din data de .........................................., se anulează, 
începând cu data emiterii prezentei decizii. 

Anularea actului administrativ mai sus menţionat se realizează din oficiu/la cererea 
dumneavoastră nr. ........... din data de .................. 
  Motivele anulării:4) 

..................................................................................................................................... 
Temeiul de drept: 
..................................................................................................................................... 
Menţiuni privind audierea contribuabilului5): 
……………………………………………………………………………………………....... 
 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 

și art. 269 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub 
sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

                              
                                Conducătorul unităţii fiscale 

Numele şi prenumele ........................ 
Semnătura ....................................... 

L.S. 

 
 
 
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 va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare 
fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de inregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului 
3) se menţionează denumirea actului administrativ fiscal care se anulează 
4) se va menţiona din oficiu sau la cererea contribuabilului, după caz, în funcţie de factorul generator al deciziei 
5)se completează cu menţiuni privind audierea contribuabilului numai în situaţia anulării din oficiu de către organul fiscal 
central. 
 
 



1. Denumire: Decizie de anulare a actului administrativ fiscal 
2. Format: A4/t1. 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizează: în baza art. 50 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe 
plătitori. 
6. Circulă: 1 exemplar la debitor. 
7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal. 
 


