
 

 

 
AGENŢIA  NAŢIONALĂ  DE  ADMINISTRARE  FISCALĂ 
 Direcţia generală a finnaţelor publice a ...........…..…................. 
 Administraţia finanţelor publice a .............................................. 

  
 
 Nr. înregistrare.......................... 
 Data ........../.........../............... 
 

Anexa  1        
DECIZIE  DE  IMPUNERE 

privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală 
pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere 

 
        1.     DATE  DE  IDENTIFICARE  ALE  CONTRIBUABILULUI   
                  Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală         

             
 
                    Numele                                                                     Iniţiala tatalui                                        Prenumele 
            .                                                                                .          .          .          .                                                                                              . 
            Denumire 
            .                                                                                                                      . 
    2.   DATE PRIVIND DOMICILIUL FISCAL   AL PERSOANEI FIZICE 
          Judeţ _____________ Localitate ___________________    Sector ______  Strada    ________________   Nr. ___  Bloc ___  Scara  ___          Etaj ___  Ap. ___  Cod poştal   
          ____________ Telefon ___________ Fax __________   E-mail __________________________________ 
    3 .  DATE PRIVIND SEDIUL  ACTIVITĂŢII SAU LOCUL DE DESFĂŞURARE EFECTIVĂ A ACTIVITĂŢII PRINCIPALE 
           Judeţ _____________ Localitate ___________________    Sector ______  Strada    ________________  Nr. ___ Bloc ___   Scara ___     Etaj ___   Ap. ___   Cod poştal  
        ____________ Telefon ___________ Fax __________   E-mail __________________________________   
   4. DATE    PRIVIND   CREANŢA   FISCALĂ        
        Anul verificat:   

    
                4.1   Rezultatele inspecţiei fiscale                 

Impozitul pe venitul net 
anual impozabil  stabilit: 

Diferenţa de impozit pe 
venitul net anual 
stabilită suplimentar de 
organele de inspecţie 
fiscală 
 

 
 
Nr. 
crt 

 
 
Denumire 
obligaţie 
 fiscală 

Venitul net anual 
impozabil 
evidenţiat  în 
decizia de 
impunere anuală 
comunicată 
contribuabilului 

Diferenţa de 
venit net anual 
stabilită 
suplimentar 
de organele 
de inspecţie 
fiscală 

Venitul net 
anual 
impozabil 
recalculat 
de organele 
de inspecţie 
fiscală   prin 

decizia de 
impunere 
anuală 

de organele 
de 
inspecţie 
fiscală  

 
 
 în plus 

 
 
în  minus 

 
 
 
Obligaţii 
fiscale 
accesorii de 
plată 

 
 
 
Cod cont 
bugetar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Impozit pe venit              X  

2 Majorări de 
întârziere 

          X     X      X      X      X  X       



 
 4. 2    Motivul de fapt 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 4..3  Temeiul de drept      Act normativ: ________ ,  articol : _____ , paragraf : ____ , punct: _____ , literă: ___ , alineat ______                    :  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
5.  DATA COMUNICĂRII                  
Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă : 

- data semnării de primire, în condiţiile art.44, alin (2), lit. a) şi b) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- data înscrisă de poştă la remiterea ”confirmării de primire”, în condiţiile art.44, alin (2), lit.c) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar  în condiţiile art.44,  alin (2) lit.d) şi alin (3)  din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. TERMENUL DE PLATĂ 
Diferenţa de impozit pe venit stabilită suplimentar,  precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora  se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel: 
     - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună; 

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună; 
 
Diferenţa de impozit pe venitul anual stabilit în minus în sumă de ________ lei se restituie în termen de cel mult 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 112 sau 113 dupa caz, 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 7.  DISPOZIŢII FINALE 
    La prezenta Decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine …..     pagini.   
   În conformitate cu art 175 si art 177 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, împotriva sumelor de plata şi /sau aprobate la 
rambursare prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul  fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.  
  Prezenta reprezintă titlu de creanţă . 
 

 
APROBAT, 

 
AVIZAT, 

 
ÎNTOCMIT, 

Conducătorul actiivităţii de inspecţie fiscală Şef serviciu/şef birou/ şef compartiment Numele şi prenumele            
 

 Funcţia 
 

Semnătura 

Funcţia 
 

Numele şi prenumele    

Numele şi prenumele 
 

    

Semnătura şi ştampila* 
 

Semnătura    

Ştampila se va aplica numai  pentru coloana „aprobat” 
 
 
Cod MEF 14.13.02.18/ i.v  aprobat prin OMEF nr. 149/10.05.2007 


