
MINISTERUL  ECONOMIEI  I   FINAN ELOR

Ordin
privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice

a unor acte administrative
       În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor i având în vedere
prevederile art. 43 alin.(3) i alin.(4) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
    ministrul economiei i  finan elor emite urm torul ordin:

Art.  1
         Urm toarele acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, în
procesul de colectare a crean elor fiscale, sunt valabile f  semn tura i tampila organului
emitent, îndeplinind cerin ele legale aplicabile actelor administrative:

1. Decizie referitoare la obliga iile de plat  accesorii, model anexa nr.1, care face parte
integrant  din prezentul ordin;i obligatiile fiscale stabilite in ur

2. Titlul executoriu, model anexa nr.2, care face parte integrant  din prezentul
ordin;iunere privind bligatiile te in ur

3. Soma ie, model anexa nr.3, care face parte integrant  din prezentul ordin;
4. Adres  de înfiin are a popririi, model anexa nr.4, care face parte integrant  din

prezentul ordin;
5. Adres  de înfiin are a popririi asupra disponibilit ilor b ne ti, model anexa nr.5, care

face parte integrant  din prezentul ordin;izi
6. În tiin are poprire, model anexa nr.6, care face parte integrant  din prezentul ordin;i
7. În tiin are privind stingerea crean elor fiscale, model anexa nr.7, care face parte

integrant  din prezentul ordin;iz
8. În tiin are privind stingerea crean elor fiscale în urma distribuirii sumelor pl tite în

contul unic, model anexa nr.8, care face parte integrant  din prezentul ordin.
Art.  2
  Direc ia General  de Reglementare a Colect rii Crean elor Bugetare, Direc ia
General  de Tehnologia Informa iei, Direc ia General  de Administrare a Marilor
Contribuabili, Direc ia General  a Finan elor Publice a municipiului Bucure ti,
administra iile finan elor publice pentru contribuabilii mijlocii, administra iile finan elor
publice ale sectoarelor municipiului Bucure ti i direc iile generale ale finan elor publice
jude ene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.  3
          Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
VARUJAN VOSGANIAN

ti, administra iile finan elor publice pentru contribuabilii mijlocii, administra iile finan elor
prezentului ordin.

Emis la Bucure ti
Nr.   1364/ 25 .09.2007



MODEL ANEXA NR.1

Nr. . din 

DECIZIE nr. .............
referitoare la obliga iile de plat  accesorii

Nume i prenume/denumire debitor............................................................................

Domiciliu/sediu în localitatea ................................. Str....................... nr........  bloc ...., sc. ....., et.
......., ap. ......., sector/jude  .....................................................................
Alte date de identificare a debitorului 1) ...................................................................

 În temeiul art. 88 lit. c) i art. 119 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru plata cu întârziere a
impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat
urm toarele accesorii :

Tip impozit2) ......................................................................................................................
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat 3) .............................................

MAJOR RI DE
ÎNTÂRZIERE4)

Suma
- lei -

Perioada Nr.zile Cota 5) Suma

                                                                                                         TOTAL

În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, prezentul înscris
constituie titlu de crean .
     V  invit m ca, în termenul prev zut la art. 111 alin (2)  din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, s
achita i sau s  face i dovada pl ii sumelor men ionate în prezenta decizie, care constituie i în tiin are
de plat .
     Împotriva prezentului act se poate formula contesta ie, în conformitate cu prevederile art. 205
si art 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunic rii acestuia i care
se depune la sediul organului fiscal emitent.

Conduc torul unit ii fiscale,

Cod MFP - ANAF: 14.13.45.99/a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    1) Se va completa: codul de înregistrare fiscal  (num rul de identificare fiscal , codul de înregistrare fiscal  sau codul
unic de înregistrare, dup  caz).
   2) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contribu iei sau a altui venit al bugetului general consolidat.
   3) Se vor men iona: denumirea documentului prin care s-a individualizat crean a principal , num rul, data.
    4)  Major rile  de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 119 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    5) Nivelul major rii se stabile te conform art. 120 alin. (7) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

MINISTERUL ECONOMIEI I  FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/ AFP /
Str.  nr.  Localitatea .



Denumire: Decizie referitoare la obliga iile de plat  accesorii
1. Cod: 14.13.45.99/a
2. Format: A4/t1
3. Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semnatura i tampila organului fiscal

emitent, conform prevederilor art.43 alin(3) si alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

4. Se utilizeaz : în baza art. 88 lit c si 119 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

5.  Se editeaz : în 2 exemplare, de c tre organul care administreaz  eviden a analitic  pe
pl titori

6. Circul : 1 exemplar la debitor
7. Se arhiveaz : 1 exemplar la dosarul fiscal



MODEL ANEXA NR.2

Dosar de executare nr. ...…………./……….
Nr. ……………. din ……………

TITLUL EXECUTORIU NR. ...........................

Nume i prenume / denumire debitor ..............................…………………….
Cu domiciliul fiscal în localitatea …………………………………………..
str. ……………………nr…….. bloc ……… sc …… ap …….. sector/judet ……………
Alte date de identificare a debitorului 1) ...................................................................

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

Natura obliga iei
fiscale 2)

Documentul prin care
s-a eviden iat suma

de plat 3)

Termenul legal de plat  sau
perioada pentru care a fost

calculat  majorarea de
intârziere/dobânda

/penalitatea

Cuantumul sumei
datorate

(lei)

 Întrucât a expirat scaden a/termenul de plat  al obliga iilor fiscale înscrise în documentul,
respectiv...3), prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plat , a fost emis prezentul înscris care
constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contesta ie la instan a judec toreasc
competent , în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno tin , în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
 Potrivit dispozi iilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, când urmeaz  s  se ia m suri de executare silit , nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Data emiterii: ......................................................

Conduc torul organului de executare,

MEF-ANAF cod 14.13.30.99

----------------------------------
1)  se va completa: codul de identificare fiscal  (codul numeric personal, num rul de identificare fiscal , codul de inregistrare fiscal  sau codul
unic de înregistrare, dupa caz); actul de identitate seria, num rul; num rul de înregistrare la instan a judec toreasc , etc;
2) se va preciza denumirea crean ei fiscale principale: impozit, taxa, contribu ie , amenda sau alt  sum  ori a crean ei fiscale accesorii ori alte sume, dup  caz,
gestionate si administrate de MEF prin ANAF si unitatile sale teritoriale;
3).se vor men iona: denumirea documentului, num r, data, emitentul.

MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/ AFP……………….……/
Str.  nr.  Localitatea .



1. Denumire: TITLUL EXECUTORIU
2. Cod: 14.13.30.99
3. Format: A4/t1
4. Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semn tura i tampila organului fiscal

emitent, conform prevederilor art.43 alin(3) si alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

5. Se utilizeaz : în baza art. 141 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare.

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul de executare
7. Circul : 1 exemplar la debitor
8. Se arhiveaz : 1 exemplar la dosarul de executare



MODEL ANEXA NR.3

Dosar de executare nr. ...…………./……….
Nr. ……………. din ……………

SOMA IE
Nr......./..................

tre …………………………………..
cod de identificare fiscal 1) ………………………
str. ...................................... nr. ........, bloc .........., sc. ........., et. ........, ap. .........,

      sector.......,localitatea ..........................................., jude ul .........................................

În baza art. 145 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, v  în tiin m c  figura i în
eviden a fiscal  cu urm toarele sume de plat , pentru care s-a început executarea silit  în
temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ............................................
.......…………………………………………………………………….anexat/anexate.

Natura
obliga iei
fiscale 2)

Titlul executoriu nr./data3) Cuantumul sumei datorate
(lei)

Dac , în termen de 15 zile de la primirea prezentei soma ii, nu ve i achita sumele
men ionate pentru care termenul legal de plat  a expirat sau nu ve i face dovada stingerii
acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se va
proceda la continuarea m surilor de executare silit . Toate cheltuielile ocazionate de
stingerea sumelor ar tate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei soma ii prin
po , vor fi suportate de c tre dvs.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contesta ie la instan a judec toreasc
competent , în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostin , în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Potrivit dispozi iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, când urmeaz  s  se ia m suri de
executare silit , nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conduc torul organului de executare,

 ----------------------------------------------------------
1) se va men iona: codul numeric personal, num rul de identificare fiscal ,  codul de înregistrare fiscal  sau codul unic de
înregistrare, dup  caz;
2) se va preciza denumirea crean ei fiscale principale: impozit, taxa, contribu ie , amend  sau alt  sum  ori a crean ei fiscale
accesorii  de î ntârziere ori alte sume, dup  caz, gestionate i administrate de MEF prin ANAF i unit ile sale teritoriale;
3) în cazulî in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate num rul i data emiterii;

MEF-ANAF cod 14.13.28.99

MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/ AFP……………….……/
Str.  nr.  Localitatea .



1. Denumire: SOMA IE
2. Cod: 14.13.28.99
3. Format: A4/t1
4. Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semnatura i tampila organului fiscal

emitent, conform prevederilor art.43 alin(3) i alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare .

5. Se utilizeaz : în baza art. 145 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul de executare
7. Circul : 1 exemplar la debitor
8. Se arhiveaz : 1 exemplar la dosarul de executare



MODEL ANEXA NR.4

_________________________________________________________________________

Dosar de executare nr. ...…………./……….
Nr. ……………. din ……………

ADRES  DE ÎNFIIN ARE A POPRIRII

   C tre, ......................................................................................
   ................................................................................................1) .

 În baza art.149 alin. (5) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se înfiin eaz  poprirea asupra sumelor
de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului urm rit2)…......…........................................................
conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ………….………………………….....
...............................…………………………………………................, anexat/anexate în copie
certificat .
 Sumele vor fi re inute i virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului
…………….. ……………………………………………………..………………dup  cum urmeaz  :

Natura obliga iei
fiscale 3) Titlul executoriu

nr./data4)

Cuantumul sumei datorate

( lei )

Nr. contului în care urmeaz
a se vira suma re inut

TOTAL

Poprirea se consider  înfiin at  din momentul primirii adresei de înfiin are. În acest sens,
ave i obliga ia s  înregistra i atât ziua, cât i ora primirii adresei de înfiin are a popririi.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta ie la instan a judec toreasc
competent , în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno tin , în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Potrivit dispozi iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, când urmeaz  s  se ia m suri de executare silit , nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Conduc torul organului de executare,
MEF-ANAF cod 14.13.12.99

1) numele, prenumele/denumirea i domiciliul fiscal; codul numeric personal, num rul de identificare fiscal ,  codul de înregistrare fiscal  sau codul unic de
inregistrare, dup  caz; alte date de identificare a ter ului poprit;
2) numele, prenumele/denumirea i domiciliul fiscal;  codul numeric personal, num rul de identificare fiscal ,  codul de inregistrare fiscal  sau codul unic de
inregistrare, dup  caz; alte date de identificare a debitorului;
3) se va preciza denumirea crean ei fiscale principale: impozit, taxa, contribu ie , amend  sau alt  sum  ori a crean ei fiscale accesorii ori alte sume, dup  caz,
gestionate si administrate de MEF prin ANAF si unitatile sale teritoriale;
4)  in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate num rul i data emiterii.

MINISTERUL ECONOMIEI  I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/ AFP……………….……/
Str.………………………… nr.……… Localitatea ………………….



1. Denumire: ADRES  DE ÎNFIIN ARE A POPRIRII
2. Cod: 14.13.12.99
3. Format: A4/t1
4.  Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semn tura i tampila organului fiscal

emitent, conform prevederilor art.43 alin(3) i alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare .

5. Se utilizeaz : în baza art. 149 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul de executare
7. Circul : 1 exemplar la ter ul poprit
8. Se arhiveaz : 1 exemplar la dosarul de executare



MODEL ANEXA NR.5

Dosar de executare nr. ...…………./……….
Nr. ……………. din ……………

ADRESA  DE INFIIN ARE A POPRIRII
ASUPRA DISPONIBILIT ILOR B NE TI

   C tre, ......................................................................................
   ................................................................................................1) .

În temeiul art.149  alin. (11) i alin.(12) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se indisponibilizeaz  de
îndat , în m sura în care este necesar pentru stingerea obliga iilor fiscale, sumele existente, precum i
cele viitoare provenite din încas rile zilnice în conturile în lei i/sau valut  deschise la unitatea dv. de

tre debitorul 2)....………………………………………..………………………………..…………....,
conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ......….............................…………........,
............................................................................................................anexat/anexate în copie certificat .
 Sumele vor fi re inute i virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a
statului……...................................................................................... dup  cum urmeaz :

Natura obliga iei
fiscale 3)

Titlul executoriu

nr./data4)
Cuantumul sumei datorate

( lei )
Nr. contului în care urmeaz

a se vira suma retinu

TOTAL
Poprirea se consider  înfiin at  din momentul primirii adresei de înfiin are. In acest sens, ave i

obliga ia s  inregistra i atât ziua, cât i ora primirii adresei de înfiin are a popririi.

Din momentul indisponibiliz rii, respectiv de la data i ora primirii prezentei, nu ve i proceda la
decontarea documentelor de plat  primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, i nu ve i
accepta alte pl i din conturile acestuia, pân  la achitarea integral  a obliga iilor fiscale, cu excep ia
sumelor necesare pl ii drepturilor salariale.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta ie la instan a judec toreasc
competent , în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno tin , în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Potrivit dispozi iilor art.9 alin. (2) lit.d) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat ,  cu
modific rile i complet rile ulterioare, când urmeaz  s  se ia m suri de executare silit , nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

 mul umim pentru cooperare,
    Conduc torul organului de executare,

1) denumirea i domiciliul fiscal al b ncii;
2) numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal;  codul numeric personal, num rul de identificare fiscal ,  codul de inregistrare fiscal  sau codul unic de
inregistrare, dup  caz; alte date de identificare a debitorului;
3) se va preciza denumirea crean ei fiscale principale: impozit, taxa, contribu ie , amend  sau al  sum  ori a crean ei fiscale accesorii ori alte sume, dup  caz,
gestionate si administrate de MEF prin ANAF si unita ile sale teritoriale;
4)  in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate num rul i data emiterii.

MINISTERUL ECONOMIEI I  FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/AFP /
Str.  nr.  Localitatea .



1. Denumire: ADRES  DE ÎNFIIN ARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILIT ILOR
NE TI

2. Cod: 14.13.12.99/a
3. Format: A4/t1
4.  Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semnatura i tampila organului fiscal

emitent, conform prevederilor art.43 alin(3) si alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

5. Se utilizeaz : în baza art. 149 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul de executare
7. Circul : 1 exemplar la banc
8. Se arhiveaz : 1 exemplar la dosarul de executare



                                                                                                                                                               MODEL ANEXA NR.6

MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/AFP……………….……/
Str...............................nr................Localitatea......................

Dosar de executare nr:
Nr. Document....../...............

ÎN TIIN ARE POPRIRE
       C tre,     ......................................................
                      ......................................................1)

În baza art.149 alin.(5) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, v  comunic m c  s-a luat

sura indisponibiliz rii sumelor existente, precum i cele viitoare provenite din încas rile
zilnice în conturile în lei i/sau valut  deschise la
2)..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
precum i orice sume reprezentând venituri i disponibilit i b ne ti în lei i valut , titluri de
valoare sau alte bunuri mobile necorporale, de inute i/sau datorate, cu orice titlu,
dumneavoastr  de c tre:
...............................................................................................................................................
 Sumele vor fi re inute i v rsate în conturile deschise la .........................................
..............................................................................................................................................,
dup  cum urmeaz :

Natura
obliga iei
fiscale3)

Titlu executoriu
nr/data4)

Cuantumul
sumei datorate

(lei)

Nr. contului în care urmeaz  a
se vira suma re inut

          TOTAL:

Conduc torul organului de executare,

1) numele, prenumele/denumirea i domiciliul fiscal;codul numeric personal, num rul de identificare fiscal , codul de
înregistrare fiscal  sau codul unic de înregistrare, dup  caz; alte date de identificare a debitorului;
2) denumirea i domiciliul fiscal al b ncilor;
3) se va preciza denumirea crean ei fiscale principale:impozit, tax , contribu ie, amend  sau alt  sum  ori a crean ei fiscale
accesorii ori alte sume, dup  caz, gestionate i administrate de MEF prin ANAF i unit ile sale teritoriale;
4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate num rul i data emiterii



1. Denumire: ÎN TIIN ARE POPRIRE
2. Cod:
3. Format: A4/t1
4. Se editeaza din sistemul informatic, fiind valabila fara semnatura si stampila organului fiscal

emitent, conform prevederilor art.43 alin(3) si alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

5. Se utilizeaz : în baza art.149 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul de executare;
7. Circul : 1 exemplar la debitor;
8. Se arhiveaz : 1 exemplar la dosarul de executare.



MODEL ANEXA NR.7

MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/AFP……………….……/
Str...............................nr................Localitatea......................

Nr. . din 

ÎN TIIN ARE
privind stingerea crea elor fiscale*

tre...............................
CUI.................................
Domiciliul fiscal...................

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(4) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, v  în tiin m c  pl ile efectuate de
dumneavoastr  au stins crean e fiscale, dup  cum urmeaz  :

Informa ii referitoare la documentele de plat Informa ii referitoare la stingerea sumelor

Document plat
Nr./Dat

-1-

Data pl ii

-2-

Suma
Achitat

-3-

Sum
neutilizat  în
stingere pân

la data
prezentei

-4-

Denumire
obliga ii
bugetare1)

-5-

Titlul de
crean 2)

-6-

Obliga ie
fiscal

principal /
Accesorii3)

-7-

Termen
plat

-8-

Suma
stins

-9-

TOTAL TOTAL

1)denumirea scurt  a impozitului; 2)DEC.IMP.-decizie de impunere, PVC –proces verbal de
contraven ie, DEC.ACC. –decizie de calcul accesorii; 3) D- obliga ie fiscal  principal , M-
majorare de întârziere, MS-dobanda,  PI- penalitate de întârziere, P- penalitate simpl ,  A-
amenda

    În conformitate cu art.206 i art.207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contesta ie, care se depune, în termen de 30
de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

În vederea corel rii eviden ei fiscale cu eviden a contabil , v  rug m s  efectua i corec iile necesare. În
speran a c  ve i da curs solicit rii noastre, v  mul umim.

Conduc torul unit ii fiscale,

M.E.F. - A.N.A.F.  cod  14.13.09.99/ n.s.

* Se va emite pentru pl ile efectuate de contribuabili, altele decât cele care se achit  de ace tia în contul unic.



1. Denumire: În tiin are privind stingerea crean elor fiscale.
2. Cod: 14.13.09.99/n.s.
3. Format A4/t1.
4. Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semn tura i tampila organului fiscal emitent,

conform prevederilor art.43 alin(3) si alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

5. Se utilizeaz : în baza art. 115 alin. (4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul fiscal.
7. Circul : 1 exemplar la contribuabil (originalul)

               1 exemplar r mâne la emitent.
8. Se arhiveaz : la unitatea fiscal



MODEL ANEXA NR.8

Nr. . din 

ÎN TIIN ARE
privind stingerea crean elor fiscale în urma distribuirii sumelor pl tite

în contul unic
tre...............................

CUI.................................
Domiciliul fiscal...................

În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) Sec iunea 1 privind modificarea i completarea
Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , din Ordonan a nr.47/2007
privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale, v  în tiin m c  pl ile efectuate de
dumneavoastr  în contul unic au stins crean e fiscale, dup  cum urmeaz  :

Informa ii referitoare la documentele de plat Informa ii referitoare la stingerea sumelor

Document plat
Nr./Dat

-1-

Data pl ii

-2-

Suma
Achitat

-3-

Sum
neutilizat  în
stingere pân

la data
prezentei

-4-

Denumire
obliga ii
bugetare1)

-5-

Titlul de
crean 2)

-6-

Obliga ie
fiscal

principal /
Accesorii3)

-7-

Termen
plat

-8-

Suma
stins

-9-

TOTAL TOTAL

1)denumirea scurt  a impozitului; 2)DEC.IMP.-decizie de impunere, PVC –proces verbal de
contraven ie, DEC.ACC. –decizie de calcul accesorii; 3) D- obliga ie fiscal  principal , M-
majorare de întârziere, MS-dobânda,  PI- penalitate de întârziere, P- penalitate simpl ,  A-
amenda

    În conformitate cu art.206 i art.207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contesta ie, care se depune, în termen de 30
de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

În vederea corel rii eviden ei fiscale cu eviden a contabil , v  rug m s  efectua i corec iile necesare. În
speran a c  ve i da curs solicit rii noastre, v  mul umim.

Conduc torul unit ii fiscale,

MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

DGFP/AFP……………….……/
Str...............................nr................Localitatea......................



1. Denumire: În tiin are privind stingerea crean elor fiscale în urma distribuirii sumelor pl tite
în contul unic

2. Cod:
3. Format A4/t1.
4. Se editeaz  din sistemul informatic, fiind valabil  f  semn tura i tampila organului fiscal emitent,

conform prevederilor art.43 alin(3) si alin(4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

5. Se utilizeaz : în baza art. 115 alin. (4) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

6. Se editeaz : în 2 exemplare de organul fiscal.
7. Circul : 1 exemplar la contribuabil (originalul)
8. 1 exemplar r mâne la emitent.
9. Se arhiveaz : la unitatea fiscal


