
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice a 	............../

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ............	/	...............

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

D E C I Z I E

de declarare în inactivitate

Către: Denumirea 	...............................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea 	........................, str. 	..................................... nr. ......	, bl. .	, ap. 	, et. 	,

județul/sectorul ..........................	

Codul de identificare fiscală 	.....................................................................................

Având în vedere dispozițiile art. 78

1

alin. (1) lit. a)/lit. b)/lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de

procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că, începând cu data comunicării

prezentei, sunteți declarat inactiv.

Motivația declarării în inactivitate fiscală: 				.................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei, veți fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, afișat pe

site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secțiunea „Informații publice”. Prezenta decizie produce efecte

față de terți de la data înscrierii în registru, conform art. 78

1

alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Conform art. 11 alin. (1

1

) și (1

2

) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

autoritățile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacție efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu excepția livrărilor de bunuri

efectuate în cadrul procedurii de executare silită. De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile

efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului

fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului

declarat inactiv, cât și al reprezentanților legali ai acestuia.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data

comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv/Director general,
Numele și prenumele ........................................

Semnătura și ștampila unității .......................	

cod M.F.P. 14.13.26.90




