
ROMÂNIA
Consiliul Local al Comunei Tomşani

Directia Impozite si Taxe Locale
       Cod SIRUTA: 135896 Nr........./……/20…..

 Codul de identificare fiscală:  2843035
       Adresă: Comuna Tomşani, sat Tomşani, nr. 24A, jud. Prahova

Tel/fax: 0244237000/ 0244237205

Decizie de impunere
privind  creanțele datorate bugetului local,

în urma inspecției fiscale, în anul 20….., de către:
1. Date privind contribuabilul 

Contribuabil:  ………………………………………………Cod  de înregistrare fiscală/CNP/NIF: ………………

Domiciliul fiscal: …………………………………………………..…………………..………………….……………..

Rol nominal unic: ……………………..Reprezentant: ……….…………………….……………….…………….…… 

………………………………………………………………………………………………….………….…………….

2. Date privind obligațiile fiscale supuse inspecției

Tip
 Impozit/taxă/
alte obligații

Anul
Creanțe anuale declarate Diferențe suplimentare

din raportul privind inspecția
fiscală.

Total

Creanță principală Accesorii calculate până
la data începerii inspecției

fiscale

Debit Accesorii

0 1 2 3 4 5 6

Impozit pe clădiri 

Cont IBAN

Impozit pe teren

Cont IBAN

Impozit pe mijloace de 
transport

Cont IBAN

(Alte obligații)

Cont IBAN

Total

        

1

Anexa nr. 20

Model 2016 ITL 035



Sumele datorate bugetului local se vor achita la termenele scadente în conturile bugetului local deschise la
Trezoreria …………………………….. , în numerar la casieria ……………….…………………………………, prin
mandat poștal, prin virament bancar din conturile contribuabilului deschise la bănci sau utilizând contul tranzitoriu1

sau  alte  modalități,  în   conformitate   cu  prevederile  Legii  227/2015 privind  Codul  Fiscal, cu  modificările  și
completările ulterioare, la următoarele termene:……….………………………… …………………………., iar cele
rezultate ca diferențe suplimentare precum și obligațiile fiscale neachitate și scadente din anul curent, din Raportul
de  inspecție  fiscală  nr.….......  / ……..……,  se  vor  achita  până  la  data  de 5  a  lunii  următoare  comunicării
prezentei, dacă decizia se comunică între 1–15 ale lunii în curs sau 20 a lunii următoare comunicării prezentei,
dacă decizia se comunică în 16–31 ale lunii în curs, conform prevederilor art. 156 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Accesoriile pentru diferențele suplimentare au  fost  calculate  până la data de ……………. .     

La prezenta  decizie de impunere  se anexează Raportul  de inspecție fiscală care,  împreună cu anexele,  
conține .….  pagini. 

Mențiuni privind audierea contribuabilului ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….….

În conformitate cu  prevederile Legii nr.  207/2015 privind  Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune, în termen
de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent, sub sancțiunea decăderii.

Prezenta decizie de impunere privind  creanțele datorate bugetului local, în urma inspecției fiscale,
reprezintă titlu de creanță și devine executoriu în condițiile legii.

APROBAT
 Conducătorul activității de inspecție fiscală

AVIZAT,
Șef compartiment

ÎNTOCMIT
Nume și prenume

Numele și prenumele

Semnătura și 
ștampila

                                                                                                                                                        

      Contribuabil,
.......................................................
           (numele, prenumele și semnătura)

                                                                                                            Am primit un exemplar, astăzi _____/_____20….
      

                Date de identificare: 
       ………………………………………..……….

………………………………………………….
………………………………………………….

1 Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de
plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul
tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către
instituţiile de credit iniţiatoare, cu modificările și completările ulterioare. 
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