
 
  Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția 
…………………………………………………… 

Data …./…./……….. 
Nr. înregistrare …. 

Număr  de  înregistrare 
ca  operator  de  date  cu 
caracter personal 
…………………………………….

 
DECIZIE 

privind nemodificarea bazei de impunere urmare a inspecției fiscale 
 
1. Datele de identificare ale contribuabilului 
Denumire contribuabil :  _____________________________________________________________ 
Cod de identificare fiscală: ___________________________________________________________ 
Domiciliul fiscal: localitatea _______________________________ str. ___________________ nr. ___ 
bl. _______ sc. _____ ap. ___ județul/sectorul _____________________________________________ 
 
2. Date privind obligațiile fiscale supuse inspecției fiscale 
2.1. Obligații fiscale verificate 

Nr. 
crt. 

Denumirea  impozitului,  taxei  sau  contribuției 
verificate 

Perioada verificată
De la data Până la data 

0  1  2 3 
    zz.ll.aaaa zz.ll.aaaa 

2.1.2. Motivul de fapt: …………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.3. Temeiul de drept: ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Data comunicării: 
     Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă: 
  ‐ data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului / împuternicitului, în 
condițiile  art.  44  alin.  (2)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  ‐ data  înscrisă de poştă  la  remiterea "confirmării de primire", dacă a  fost  transmis prin poştă, cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art.  44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  ‐ data confirmării de primire  în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt  fax, e‐mail sau alte 
mijloace electronice de transmitere  la distanță,  în condițiile art.   44 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului 
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 anunțului publicitar, în condițiile art. 44 
alin. (2^2)  şi (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  4. Dispoziții finale 
  La prezenta decizie  se anexează Raportul de  inspecție  fiscală care,  împreună cu anexele, conține 
…... pagini. 
  În  conformitate  cu  art.  205  şi  207  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  împotriva  prezentului  act 
administrativ se poate formula contestație, care se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării, 
la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii. 
 

APROBAT  AVIZAT  ÎNTOCMIT
Conducătorul  activității  de 
inspecție fiscală 

Şef serviciu  Nume şi prenume Semnătura 

Funcția  Numele şi prenumele 1.  
Numele şi prenumele  2.  
Semnătura şi ştampila *)  Semnătura  3.  

*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat". 
Cod 14.13.02.99/3 aprobat prin OPANAF nr. 1024/2013 



 
ANEXA Nr. 2 

 
INSTRUCȚIUNI  

de completare a formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției 
fiscale" 

 
Formularul  "Decizie  privind  nemodificarea  bazei  de  impunere  ca  urmare  a  inspecției  fiscale" 

reprezintă actul administrativ  fiscal emis de organele de  inspecție  fiscală  în aplicarea prevederilor  legale 
pentru  comunicarea  rezultatelor  inspecțiilor  fiscale  atât  la  persoane  juridice,  cât  şi  la  persoane  fizice, 
conform  Ordonanței  Guvernului nr.  92/2003 privind Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de  impunere ca urmare a  inspecției fiscale" se va 
completa  la finalizarea unei  inspecții fiscale generale sau parțiale pentru obligațiile fiscale pentru care s‐a 
constatat că baza de impunere nu se modifică, iar creanța fiscală a fost corect determinată. 

Decizia privind nemodificarea bazei de  impunere  ca urmare a  inspecției  fiscale  se  întocmeşte de 
către organul de inspecție fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activității de 
inspecție fiscală. 

Informațiile  din  conținutul  formularului  "Decizie  privind  nemodificarea  bazei  de  impunere  ca 
urmare a inspecției fiscale" se vor completa după cum urmează: 

1. "Datele de identificare ale contribuabilului" va cuprinde, în clar, următoarele informații: 
‐ denumirea contribuabilului; 
‐ codul de identificare fiscală; 
‐ domiciliul fiscal. 
2. "Date privind obligațiile fiscale supuse inspecției fiscale" va cuprinde: 
2.1. Obligații  fiscale  verificate:  se  va  completa  câte  un  rând  pentru  fiecare  impozit,  taxă  sau 

contribuție verificată cu informații referitoare la: 
‐ coloana 1  ‐ denumirea  impozitului,  taxei, contribuției: se va  înscrie denumirea  impozitului,  taxei 

sau contribuției pentru care s‐a constatat că baza de  impunere nu se modifică.  În cazul  inspecției  fiscale 
pentru soluționarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opțiune de rambursare, 
se vor înscrie şi numărul şi data decontului. Dacă se soluționează mai multe deconturi se va completa câte 
un rând pentru fiecare decont la care nu s‐au stabilit diferențe; 

‐ coloana 2  ‐ perioada verificată de  la data: se va  înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de 
început a perioadei verificate; 

‐ coloana 3 ‐ perioada verificată până la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de 
sfârşit a perioadei verificate. 

2.1.1. "Motivul de fapt": se vor înscrie constatările care au condus la concluzia că baza de impunere 
nu se modifică. 

2.1.2. "Temeiul de drept": se va înscrie prevederea legală pentru emiterea deciziei de nemodificare 
a bazei de impunere ca urmare a inspecției fiscale. 

3. "Data comunicării": reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcție de modalitatea de 
comunicare, după cum urmează: 

‐ data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului,  în 
condițiile art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

‐ data  înscrisă de poştă  la  remiterea "confirmării de primire", dacă a  fost  transmis prin poştă, cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ data confirmării de primire  în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt  fax, e‐mail sau alte 
mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile art. 44 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



‐ data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunțului publicitar, în condițiile art. 44  
alin.  (22) şi (3) din  Ordonanța  Guvernului  nr.  92/2003,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare. 

O copie a anunțului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, 
împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar 
o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecție fiscală care a efectuat verificarea. 

4. "Dispoziții finale" 
Se  va  completa  cu numărul  total de pagini  al  raportului de  inspecție  fiscală  care  se  anexează  la 

Decizia privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției fiscale. 
Decizia privind nemodificarea bazei de  impunere ca urmare a  inspecției  fiscale se va  întocmi  în 3 

exemplare,  toate  cu  titlu de original, de  către echipa de  inspecție  fiscală, avizată de  şeful de  serviciu  şi 
aprobată de conducătorul activității de inspecție fiscală. 


