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                                                                                                                                    Anexa nr. 4.a. 
 

SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./ 
D.G.A.F./D.G.V.F. 

Direcția………………………… 
Administrația……………………... 

 

    Nr.  înregistrare ................... 

Data ........../.........../............ 

 
 

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE 

privind obligațiile fiscale principale stabilite urmare verificării documentare  

 

 

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului 

Denumirea/Numele și Prenumele contribuabilului/plătitorului: ......................................  

Cod de identificare fiscală: ...................  

Nr. de înregistrare la registrul comertului ......................... 

Domiciliul fiscal: localitatea ................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., 

 județul/sectorul …………………………………………………………….. 

 

2. Date privind obligația fiscală 

Urmare verificării documentare efectuată conform prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite următoarele obligații 

fiscal principale: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
impozit/taxă/
contribuție  

Perioada  
impozabilă  
lună/trim/ 
sem/an 

 

Obligație fiscală declarată de 
contribuabil/stabilită de 

organul fiscal 
  - lei 

Diferență de 
obligație fiscală  
stabilită urmare 

verificării 
documentare  (+/-) 

  - lei - 

Cod 
bugetar 

 
 

Termenul 
scadent 

Nr. /data 
declarație/ 

decizie 
Suma (+/-) lei 

0 1 2 3 4 5 6 8 

1  
 

      

2 
 
 
       

      

3 
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3. Motivul de fapt 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
4. Temeiul de drept 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

5. Data comunicării 

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în 

condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,  după cum urmează: 

    - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condițiile 

art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015   privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    - data înscrisă de poștă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poștă, cu scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015   privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5) - 

(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de 

comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

6. Termenul de plată 

Diferențele de impozit, taxă sau contribuție stabilite de organele fiscale urmare verificării 

documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data comunicării prezentei, astfel: 

- până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din 

lună; 

- până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 

din lună. 
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 Potrivit art. 165 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, obligațiile fiscale stabilite de organele de inspecție fiscale pot fi stinse cu prioritate, în 

condițiile în care, în documentul de plată, se va indica numărul de evidență al plății generat prin accesarea 

link-ului https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v8.html . 

 

7. Mențiuni privind audierea contribuabilului și, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate și 

consecințele fiscale. 

8.  În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula 

contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub 

sancțiunea decăderii. 

       Decizia de impunere conține un număr............... pagini. 

       Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și este emisă, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva 

verificării ulterioare. 

 

Aprobat Avizat Întocmit 
Conducătorul structurii 
care a efectuat 
verificarea documentară,  
Funcția 

Șef de serviciu Funcționarul/Funcționarii 
public/publici care a/au 
efectuat verificarea  

Semnătura 

Numele și prenumele Numele și prenumele Numele și prenumele  
    
Semnătura și ștampila*) Semnătura   
*) Ștampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat" 

Commented [S1]: ?  

Ramane  


