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ROMÂNIA 
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 
 Nr........../…/200.. 

        Codul de identificare fiscală: …………… 

       Adresă/Cont IBAN/tel/fax 

Decizie de impunere 
privind  creanţele datorate bugetului local, 

în urma inspecţiei fiscale, în anul 200.. de către: 

 

Contribuabil:  ……………………………………………………    Cod unic de înregistrare/CNP: ……………………… 

Domiciliul: ………………………………………………………    Rol nominal unic: …………………………………… 

Reprezentant: ……………………………………………… 

   

                În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind  

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a OG.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al 

comunei/oraşului/municipiului/sectorului………………………………….: 

 
 

Tip 

 Impozit/taxa/ 

alte obligaţii 

An 

 

Creanţe anuale declarate Diferenţe suplimentare 

din raportul privind inspecţia fiscală. 

 

Total 
Creanţă 

principală 

Accesorii calculate până la data 

începerii inspecţiei fiscale 

Debit Accesorii 

0 1 2 3 4 5 6 

Impozit pe 

clădiri  

      

      

      

      

      

      

Impozit pe 

teren 

      

      

      

      

      

      

Impozit pe 

mijloace de 

transport 

      

      

      

      

      

      

(Alte obligaţii)       

      

      

      

      

      

Total       

           Sumele datorate cu titlu de creanţe anuale declarate se vor achita la termenele scadente în conturile bugetului local 

deschise la Trezoreria …………………………….. sau în numerar la casieria ……………………………  în  

conformitate  cu prevederile Legii 571/2003,  privind  Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,  la 

Stema unităţii 

administrativ--

teritoriale 
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următoarele termene:…………………………… ………………………….; iar cele rezultate ca diferenţe suplimentare 

precum şi obligaţiile fiscale neachitate şi scadente din anul curent, din Raportul de inspecţie fiscală nr.…....... / ………, 

se vor achita până la data de 5 a lunii următoare comunicării prezentei/20 a lunii următoare comunicării prezentei, 

după caz, conform prevederilor O.G. nr.  92/2003 republicată,  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Accesoriile pentru diferenţele suplimentare au  fost  calculate  până la data de ……………. .      

 La prezenta Decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine .…  

pagini. În conformitate cu art.175 şi art. 177 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse 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 şi devine executoriu în condiţiile legii. 

 

 
 APROBAT 

 Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală 
AVIZAT, 

Şef compartiment 
ÎNTOCMIT 

numele şi prenumele 

Numele şi prenumele  

 

  

Semnătura şi ştampila  
 

 

  

                                                                                                                                                         

 

      Contribuabil, 

Numele, prenumele şi semnătura 

 

                                                                                                               Am primit un exemplar, azi _____/_____2006 

               Datele de identificare: ………………………. 

               .……………………………………………… 

               ………………………………………………. 


