
Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal
Administra ia Finan elor Publice
............................………………………………………………

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

DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PL I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
pentru veniturile din activit i independente

anul GGGG

tre:
Nume:_______________________________________________
Prenume: ____________________________________________
Domiciliul: Localitatea
____________________________________________________   CNP/NIF:
Str
        Nr.        Bl.             Sc.                       Ap.
Jude /Sector                                                Cod po tal

Sediul principal de desf urare a activit ii ________________ ______________________________________________________________
Obiectul principal de activitate________________________________________________________________________________________
Natura veniturilor: venituri comericale/venituri din profesii libere ____________________________________________________________
Autoriza ie/Document de autorizare/Contract de asociere nr. ________________________________________ data ____________________
Perioada de activitate: de la data _______________________________ la data _________________________________________________
Declara ia privind veniturile estimate din activit i independente înregistrat  la nr. _______________ din _____________________________
Data începerii activit ii : ____________________________________________________________________________________________
În baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art. 88 i a  Declara iei privind  veniturile estimate din  activit i independente  / Declara iei
speciale privind veniturile din activit i independente pe anul _________________/ Raportului de inspec ie fiscal    se stabilesc  pl ile
anticipate cu titlu de impozit, dup  cum  urmeaz :

I. Determinarea  venitului estimat i a pl ilor anticipate cu titlu de impozit
 a) în sistem real:                                                                                           - lei  -

1.Venit brut estimat
2.Cheltuieli deductibile estimate
3.Venit net estimat
4. Pl i anticipate cu titlu de impozit

b) pe baza normelor de venit:           - lei -
1. pozi ia din nomenclatorul activit ilor independente
2. venit net determinat pe baza normei de venit
3. venit net aferent perioadei lucrate
4. pl i anticipate cu titlu de impozit

II. Pl i anticipate cu titlu de impozit
1. La venitul net estimat de ___________________________ lei revin pl i anticipate cu titlu de impozitde __________________________
lei
Punctul 2 i 3 se completeaz  numai în cazul modific rii impunerii în cadrul aceluia i an
2. Pl ile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea precedent  ____________________________________________
lei
3. Diferen a (de ad ugat sau de sc zut) dintre pl ile anticipate de la pct.1 i cele de la pct.2 ____________________________
lei
4. Pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct.1):

Termen de plat Pl i anticipate cu titlu de impozit Din care diferen a de la pct. 3

TOTAL
Pentru pl ile anticipate cu titlu de impozit neachitate pân  la termenele de mai sus, se vor calcula dobânzi i penalit i de
întârziere.
Prezentul titlu de crean  devine titlu executoriu în condi iile legii.
Împotriva m surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la
organul fiscal emitent. Prezenta reprezint  titlu de crean i constituie în tiin are de plat , conform legii.

Func ia Nume i prenume Data Semn tura
Aprobat
Verificat
Întocmit

Am primit un exemplar,
Semn tur  contribuabil____________________________________

Data ______/_____/_________                          sau



Cod 14.13.02.13/4a Nr. i data confirm rii de primire:____________________________________


