ANEXA 3
ANTET1
Dosar fiscal nr……….
Nr....................din................

Cod de bare 1
Către2 ……………………………..............
cod de identificare fiscală………...............
str. .................................nr...., bloc ....., sc..., et.....,
ap. .......,sector......., localitatea..................,
judeţul ..............., cod postal............

DECIZIE REFERITOARE LA OBLIGAŢIILE FISCALE ACCESORII REPREZENTÂND
DOBÂNZI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE
În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către
debitor a obligaţiilor fiscale principale, s-au calculat următoarele dobânzi şi penalităţi de întârziere:
Cod3

Denumirea obligaţiei
fiscale/bugetare4

Cuantumul
dobânzilor
(lei)

Cuantumul
penalităţilor de întârziere
(lei)

Contul în care
urmează
a se vira suma
calculată

Cod de bare 2

TOTAL

Detaliile referitoare la modul de calcul a sumelor reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere aferente obligaţiilor fiscale se află în anexă.
Vă invităm să achitaţi dobânzile şi penalităţile de întârziere, în termenul prevăzut la art. 156
alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este
cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este
cuprinsă in intervalul 16 - 31 din lună.
În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de
creanţă.
Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să 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, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în
termen de 45 de zile de la data comunicării actului admnistrativ fiscal, în conformitate cu prevederile
art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Conducătorul unităţii fiscale,
Nume şi prenume ..................
Semnătura ...................................
L.S.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui
A.N.A.F. nr.1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi
procedurale
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

__________________________________________________________________________
Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările
ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act;
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.
1

Anexa la DECIZIA nr..................... din data de ......................................
Cod1

Documentul prin
care s-a
individualizat suma
de plată2

Categoria de
sumă3

Perioada
pentru
care se
calculează
dobânda
sau
penalitate
de
întârziere

Suma
obligaţie
principală

Zile/luni de
întârziere

Cota4

Suma
reprezentând
dobândă sau
penalitate de
întârziere

TOTAL

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: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat obligaţia fiscală
principală, numărul şi data acestuia;
3 Se va menţiona categoria de sumă: dobânzi sau penalităţi de întârziere;
4 Nivelul dobânzii şi penalităţii de întârziere se stabileşte conform art. 174 alin. (5) şi art.176 alin.(2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi

penalităţi de întârziere
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
4. Se utilizează: în baza art. 98 lit. c) şi art. 173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
5. Se întocmeşte:
- de compartimentul de evidenţă pe plătitori, în format electronic, pentru tipărire,
transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6. Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic,
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.
7. Se arhivează: în format electronic, la Unitatea de imprimare rapidă.

