
ORDIN  Nr. 325/2022 din 1 martie 2022
pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

 

    Având în  vedere  prevederile  art.  149 şi  art.  181 alin.  (1)  şi  (7)  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa
nr. 743.111 din data de 22.02.2022,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin.
(3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
 

    ART. I
    Anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor
utilizate  în  activitatea  de verificare  documentară,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr. 938 din 13 octombrie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Direcţia  generală  de  administrare  a  marilor  contribuabili,  direcţiile  generale
regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordinea acestora,
Direcţia  generală  antifraudă  fiscală,  precum  şi  Direcţia  generală  control  venituri
persoane fizice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Mirela Călugăreanu
 

    Bucureşti, 1 martie 2022.
    Nr. 325.
 

    ANEXĂ
    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.666/2020)



 _____________________________________________________________________
| SIGLA D.G.R.F.P./   | Direcţia .......... | Nr. de înregistrare ... |
| D.G.A.M.C./D.G.A.F./| Administraţia ..... | Data ..../..../....     |
| D.G.C.V.P.F.        |                     |                         |
|_____________________|_____________________|_________________________|
 
                         DECIZIE DE IMPUNERE
privind  obligaţiile  fiscale  principale  stabilite  ca  urmare  a  verificării
documentare
 
    1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
     Denumirea/Numele   şi   prenumele
contribuabilului/plătitorului ......................
    Codul de identificare fiscală ...................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului .........................
     Domiciliul   fiscal:   localitatea   ............,   str.   ..................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................
    2. Date privind obligaţia fiscală
    Ca urmare a verificării documentare efectuate conform prevederilor art. 148
- 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi   completările   ulterioare,   au   fost   stabilite   următoarele   obligaţii   fiscale
principale:
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Denumirea impozitului/taxei/contribuţiei;
    B - Perioada impozabilă lună/trimestru/semestru/an;
    C - Nr./data declaraţiei/deciziei;
    D - Suma (+/-) - lei -;
    E - DA/NU;
    F - Obligaţiile fiscale pentru care se aplică penalitatea de nedeclarare.
 ____________________________________________________________________
|Nr. | A | B |Obligaţia    |Diferenţa  |Codul   |Termenul|Obligaţiile|
|crt.|   |   |fiscală      |de         |contului|scadent |fiscale    |
|    |   |   |declarată de |obligaţie  |bugetar |        |principale |
|    |   |   |contribuabil/|fiscală    |        |        |pentru care|
|    |   |   |stabilită de |stabilită  |        |        |se aplică  |
|    |   |   |organul      |ca urmare a|        |        |penalitatea|
|    |   |   |fiscal       |verificării|        |        |de         |
|    |   |   |   - lei -   |documentare|        |        |nedeclarare|
|    |   |   |_____________|   (+/-)   |        |        |___________|
|    |   |   |   C  |  D   |  - lei -  |        |        |  E  |  F  |
|____|___|___|______|______|___________|________|________|_____|_____|
|  0 | 1 | 2 |   3  |  4   |     5     |    6   |    7   |  8  |  9  |
|____|___|___|______|______|___________|________|________|_____|_____|
|  1 |   |   |      |      |           |        |        |     |     |
|____|___|___|______|______|___________|________|________|_____|_____|
|  2 |   |   |      |      |           |        |        |     |     |
|____|___|___|______|______|___________|________|________|_____|_____|
|  3 |   |   |      |      |           |        |        |     |     |
|____|___|___|______|______|___________|________|________|_____|_____|
 
    3. Motivul de fapt
    ...................................................................
.......................................................................
.......................................................................



.......................................................................
    4. Temeiul de drept
    ...................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 

    5. Data comunicării
    Data  comunicării  reprezintă  data  la  care  se  efectuează  comunicarea  actului
administrativ fiscal emis în formă letrică, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după
cum urmează:
    -  data  semnării  de  primire,  dacă  se  asigură  remiterea  acestuia
contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis
prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în
condiţiile art. 47 alin. (5) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data  comunicării  reprezintă  data  la  care  se  efectuează  comunicarea  actului
administrativ  fiscal  emis  în  formă electronică,  în  condiţiile  art.  47  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, respectiv:
    -  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 comunicare, în condiţiile art. 47 alin. (15) din Legea nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
    6. Termenul de plată
    Diferenţele de impozit, taxă sau contribuţie stabilite de organele fiscale ca urmare a
verificării documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în
funcţie de data comunicării prezentei decizii, 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.



    7.  Menţiuni  privind  audierea  contribuabilului  şi,  respectiv,  informarea  acestuia
despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale.
    8. În conformitate cu art.  268 şi 270 din Legea nr.  207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act
administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de
zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi este emisă, potrivit prevederilor art.
149  alin.  (3)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
modificările şi completările ulterioare, sub rezerva verificării ulterioare.
 
    Decizia de impunere conţine un număr de ............... pagini.
 _____________________________________________________________________
| Aprobat              | Avizat    | Întocmit                         |
|______________________|___________|__________________________________|
| Conducătorul         | Şef de    | Funcţionarul/        | Semnătura |
| structurii care a    | serviciu  | Funcţionarii public/ |           |
| efectuat verificarea |           | publici care a/au    |           |
| documentară,         |           | efectuat verificarea |           |
|______________________|___________|______________________|___________|
| Funcţia              |           |                      |           |
|______________________|___________|______________________|___________|
| Numele şi prenumele  | Numele şi | Numele şi prenumele  |           |
|                      | prenumele |                      |           |
|______________________|___________|______________________|___________|
| Semnătura            | Semnătura |                      |           |
|______________________|___________|______________________|___________|

 

    Document  care  conţine  date  cu  caracter  personal  protejate  de  prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679


