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ANAF actualizeaz ă unele formulare utilizate
 în domeniul colect ării crean ţelor fiscale

ANAF  actualizează  modelele  unor  formulare  utilizate  in  domeniul  colectarii
creanțelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă.

Totodată, prin acest proiect de act normativ au fost prevăzute două noi modele de
formulare,  respectiv  "Decizie  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând
penalităţi  de nedeclarare" şi   "Notificare privind obligaţiile  fiscale restante”,  care vor  fi
tipărite şi transmise debitorilor prin  Unitatea de imprimare rapidă.

Documentele supuse dezbaterii publice prin acest act normativ sunt:
• Titlu executoriu, prevăzut în anexa nr. 1;
• Somaţie, prevăzută în anexa nr. 2;
• Decizie referitoare la obliga ţiile fiscale accesorii  reprezentând dobânzi şi

penalit ăţi de întârziere, prev ăzută în anexa nr. 3;
• Decizie  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  penalităţi  de

nedeclarare, prevăzută în anexa nr. 4;
• Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 5;
• Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa

nr. 6;
• Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, prevăzută în anexa nr. 7;
• Decizie  de  ridicare  a  măsurilor  de  executare  silită  asupra  disponibilităţilor

băneşti, prevăzută în anexa nr. 8;
• Notificare privind obliga ţiile fiscale restante, prev ăzută în anexa nr. 9.

*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniþiate  de  ANAF,  sunt  fãcute  publice  pe  site-ul  instituþiei  la  adresa
www.anaf.ro , domeniul INFO  ANAF/  Transparen ța  decizionalã . De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la Serviciul  Comunicare, Relaþii  Publice și  Mass-Media din cadrul  ANAF, cu sediul  în str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureºti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menþiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
urmãtoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poștalã: Agen ția  Naționalã  de  Administrare  Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ții Publice ºi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a avea acces la  informaþiile  de  presa privind  aplicarea Legii  nr.52/2003 privind  transparenþa
decizionalã  în Agenþia  Naþionalã  de Administrare  Fiscalã,  se poate  accesa domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituției.
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