
Num r de operator de date
cu caracter personal – 1067

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

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

DECIZIE DE IMPUNERE
privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal

anul GGGG

tre:
Nume:
Prenume:
Domiciliul: Localitate
Str.
Nr.              Bl.             Sc.                       Ap.
Jude /Sector

CNP/NIF:

În baza art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare i a Declara iei privind  veniturile  din  activit i
agricole -impunere pe norme de venit pe anul........... înregistrat  sub nr. ………
din data ………… se stabilesc  pl ile anticipate cu titlu de impozit, dup  cum
urmeaz :

I. Determinarea  venitului impozabil

                                                                                             - lei  -
Denumire indicator Decizie anterioar Decizie curent

1.Valoarea de înstr inare
2.Valoarea de ba
3.Venit impozabil / Pierdere fiscal
4. Impozit datorat

a. constatate în plus5.Diferen e de impozit conform art. 87 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat b. constatate în minus

Impozitul în sum  de ____________________________ lei se achit  în termen de 30 de zile de la primirea prezentei.
Pentru  impozitul neachitat pân  la termenul ar tat mai sus,  se vor calcula dobânzi i penalit i de întârziere.
Diferen a de impozit constatatî în plus (rd. 5a) în sum  de ………………lei se pl te te în func ie de data primirii prezentei,
astfel:
- pân  la data de 5 a lunii urm toare, când data primirii este cuprins  în intervalul 01 –15 din lun ;
- pân  la data de 20 a lunii urm toare, când data primirii este cuprins  în intervalul 16 - 31 din lun .
    Diferen a constatat  în minus (rd. 5b) în sum  de .................. lei se compenseaz  cu obliga iile neachitate în termen, din anul
fiscal curent, iar diferen a se restituie conform prevederilor legale în vigoare. 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

Cod 14.13.02.13/10

Am primit un exemplar,
Semn tur  contribuabil____________________________________

Data ______/_____/_________                          sau

Nr. i data confirm rii de primire:____________________________________


