
 
                                                                                                         
   Anexa nr. 2 
  (Anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 3834/2015) 
 
ANTET1)                              
                          
Dosar fiscal nr………. 
Nr....................din................ 

Către2)  ………………………………….......... 
cod de identificare fiscală……….................. 
str. .................................nr...., bloc ....., sc..., 
et....., ap. ....., sector.......,localitatea............. 
..........., judeţul ..............., cod postal............ 

 
  

DECIZIE 
DE REDUCERE A PENALITĂŢILOR DE NEDECLARARE 

 
În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 181 alin. (2) din Legea nr.207/2015  privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  
şi având în vedere cererea dumneavoastră nr........... din data de ..............., 
pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect şi stabilite de organul de 

inspecţie fiscală prin decizii de impunere, care au fost stinse prin plată sau compensare în termenul 
prevăzut la art. 156 alin. (1) din acest act normativ, sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, 
penalităţile de nedeclarare se reduc cu 75% după cum urmează: 

 
Cod3) Denumirea obligaţiei fiscale4) Penalităţi de nedeclarare reduse cu 75%  

  -lei- 
0 1 2 

   
   
   

TOTAL:  
 

În conformitate cu prevederile art. 152 alin.(2)  din Legea nr.207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. 
 Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat sa 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, puteţi formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului 
administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi art. 269 din Legea nr.207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. 
 Detaliile referitoare la modul de calcul a penalităţilor de nedeclarare reduse potrivit prezentei 
decizii, se află în anexă. 

 
 Conducătorul unităţii fiscale, 

                          Nume şi prenume .................. 
                                Semnătura ................................... 

 
L.S. 

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

1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea şi 
adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ ; 

2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de 
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului; 
3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală; 
4)  Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate 
bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii. 
 

 
 



 
 

Anexa la DECIZIA nr.....................  din data de ...................................... 
 
 
 

Cod1) Documentul prin care 
s-a individualizat suma 

de plată 2) 

Denumirea 
obligaţiei fiscale3) 

Penalităţi de 
nedeclarare  

Penalităţi de 
nedeclarare 
reduse cu 75%  

0 1 2 3 4 
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală; 
2) Se vor menţiona: numărul şi data deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de 
nedeclarare; 
3)  Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate 
bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii. 
 

 
 
 
 
 
 



 
1. Denumire: DECIZIE DE REDUCERE A PENALITĂŢILOR DE NEDECLARARE 
2. Format: A4/t1 
3. Caracteristici de tipărire: se  editează din sistemul informatic 
4. Se utilizează:  în baza art. 98 lit. c) şi art. 181 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
5. Se întocmeşte:   în 2 exemplare de compartimentul de evidenţă pe plătitori 
6. Circulă: 1 exemplar la debitor, 
                        1 exemplar la organul fiscal central 
7. Se arhivează:  1 exemplar la organul fiscal central.      

 
 
 
 


