ANEXA 9
ANTET1
1)

Cod de bare 1

Nr. …………….. din ………

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

NOTIFICARE
PRIVIND OBLIGAŢIILE FISCALE RESTANTE
În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării listelor debitorilor care înregistrează
obligaţii fiscale restante, vă notificăm că la data de ............................ 2, înregistraţi obligaţii fiscale
restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum de ............lei, astfel:
Capitolul I - Obligaţii fiscale restante:
Bugetul
Total, din care:
0

1=2+3

Obligaţii fiscale restante
- leiObligaţii fiscale
Obligaţii fiscale
principale 3
accesorii
2
3

Cod de bare 2

Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Total general
Capitolul II - Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile
secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice
în mod independent sau exercită profesii libere:
Debitorul ………………CIF…………………4
Obligaţii fiscale restante
- leiBugetul
Obligaţii fiscale
Obligaţii fiscale
Total, din care:
3
principale
accesorii
0
1=2+3
2
3
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Total general

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 Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare,
3 Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel,
4 Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau,
în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare
ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.
1

În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră si sumele cuprinse în
prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data
comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale
restante se publică aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din
acestea la data publicării, după caz.

Conducătorul unităţii fiscale,
Nume şi prenume ..................
Semnătura ...................................
L.S.

Denumire: Notificare privind obligaţiile fiscale restante
Format: A4/t1
Caracteristici de tipărire : se editeaza din sistem informatic
Se utilizează: în baza prevederilor art. 162 alin. (3) 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.
1.
2.
3.
4.

