
Anexa nr. 2 
(Anexa nr. 60 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017) 

ANTET1) 
Dosar fiscal nr. ............... 
Nr. ......... din .............. 

                       
 

DECIZIE DE IMPUNERE 
privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii 

radiaţi 

 

      
I. Datele de identificare ale contribuabilului care a preluat obligaţiile fiscale2) 
    Denumirea contribuabilului: ..................... cod de identificare fiscală............, domiciliul 
fiscal: localitatea ................ str. ........... nr. ....., bl. ..., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......... 
 
II. Datele privind obligaţiile fiscale preluate 
 
II.1. Obligaţii fiscale stabilite în urma preluarii acestora de la contribuabilul ....................3), 
CIF .........................., radiat din registrele în care a fost înregistrat potrivit legii: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
titlu de 

creanţă/titlu 
executoriu 

Numărul si 
data titlului de 
creanţă/titlului 
executoriu 

Suma totală 
rămasă 

nestinsă în 
evidenţa fiscală 

a 
contribuabilului 

radiat 
-lei- 

Obligaţiile fiscale preluate de la contribuabilul radiat4) 

Denumire 
obligaţie 
fiscală 

Total, din 
care: 
-lei- 

Debit 
-lei- 

Dobândă 
-lei- 

Penalitate 
de 

întârziere 
-lei- 

Penalitate 
de 

nedeclarare 
-lei- 
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II.2. Motivele de fapt: preluarea obligaţiilor fiscale menţionate la pct. II.1. s-a realizat ca 
urmare a încadrării dumneavoastră în una din următoarele situaţii, potrivit art. 23 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare: 
 - moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun; 
     - cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, 
fuziunii ori transformării, după caz; 
     - alte persoane, în condiţiile legii: ....................................................................5) 

 - persoana fizică care desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale 
datorate ca urmare a exercitării profesiei. 
________________________________________________________________________________________ 

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 contribuabilului/plătitorului care a preluat obligaţia fiscală de la 
contribuabilul radiat, precum şi datele de identificare ale acestuia; 
3) Se va menţiona denumirea contribuabilul radiat din registrele în care a fost inregistrat potrivit legii, inclusiv codul de 
identificare fiscală a acestuia; 
4) Se vor avea în vedere obligaţiile fiscale preluate de la contribuabilul radiat. În cazul asocierilor, se vor menţiona 
obligaţiile fiscale preluate, proporţional cu participarea la distribuţia beneficiului conform actului constitutiv al 
contribuabilului radiat. 
5) Se va menţiona temeiul legal si calitatea persoanei care a preluat obligaţia, potrivit legii. 



II.3. Temeiul de drept 6) 
    Act normativ: ...., articol: .... paragraf: ...., punct: ...., literă: ...., alineat: .... 
 
III. Termenul de plată 
 Obligaţii fiscale preluate de la contribuabilul radiat din registrele în care a fost 
înregistrat potrivit legii, se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii, conform 
art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
    - până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii 
este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună; 
    - până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii 
este cuprinsă in intervalul 16 - 31 din lună. 
 

IV. Dispoziţii finale 
 Menţiuni privind audierea contribuabilului: 
....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................
...................................... 
 
 În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie 
titlu de creanţă. 
     Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să asigure 
contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la 
faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din 
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal 
emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în 
conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
     Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data 
comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

Conducătorul unităţii fiscale, 
       Nume şi prenume ........................ 

  Semnătura .............................. 
L.S. 

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



6) Se va menţiona temeiul de drept aplicabil, respectiv: art. 23 alin. (1) sau alin. (3), după caz, in funcţie de încadrarea 
debitorului în urna din situaţiile prevăzute de acestea, precum şi  art. 27, art. 95 alin. (2), art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 
1. Denumire: Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării 
acestora de la contribuabilii radiaţi 
2. Format: A4/t1. 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizează: în baza art. 23, art. 27, art. 95 alin. (2), art. 148 şi art. 149 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. 
 


