
 
 

 

 

ROMÂNIA 
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 
                                                

Codul de identificare fiscală: …….....………                          Nr........../…/200.. 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax  

DECIZIE 

privind nemodificarea bazei de impunere 
 

    1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI 

    Denumire contribuabil: ____________________________ 

    Cod de identificare fiscală: ______________________ 

    Domiciliul fiscal: Localitatea_________________________________________ 

    Str. _____________ Nr. ___ Bl. ___ Sc. ___ Ap. ___ Judeţ/sector __________ 

 

    2. Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei 

    2.1.1 Obligaţii fiscale verificate 

Nr. 

crt. 

Denumire impozit/taxă locală/alte 

venituri la bugetul local 

Perioada verificată 

De la data Până la data 
0 1 2 3 

    

    

    
    2.1.2. Motivul de fapt:     Raportul de inspecţie fiscală nr. ............../………….. 

    2.1.3. Temeiul de drept: O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală art. ... alin. ... 

    2.1.4. Având în vedere faptul că în urma inspecţiei fiscale materia impozabilă nu a suferit modificări faţă de evidenţele fiscale, obligaţiile 

fiscale rămân astfel cum au fost stabilite anterior actului de inspecţie fiscală. 
    Data comunicării: 

    Data comunicării prezentei decizii reprezintă: 

    - data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din O.G. nr. 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 O.G. nr. 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 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) art. 44 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    3. Dispoziţii finale 

    La prezenta Decizie 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, republicată, împotriva 

prezentei se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. 

 
 APROBAT 

 Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală 

AVIZAT, 

Şef compartiment 

ÎNTOCMIT 

numele şi prenumele 

Numele şi prenumele  
 

  

Semnătura şi ştampila  

 

 

  

 
Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

 Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./A.I./C.I. serie …. nr. ……..                                       

 Semnătura contribuabil _____________ 
 Data _____/_____/_____ sau 

 Nr. şi data confirmării de primire: 

   ___________________________________ 

 

Stema unităţii 

administrativ-

-teritoriale 

Anexa nr. 18 

Model 2006 ITL 018 


