
Anexa nr.2 
    ANTET1) 
Nr. ....... din ..................... 
Cod de identificare fiscală………...... 
 
                                                                         Către …………………………………..........2) 

         str. ................................. nr...., bloc....., sc...,  
         et....., ap. ....., sector......., localitatea............. 

                                                                                judeţul ......................., cod poştal................ 
 
 

DECIZIE 
     de constatare a acordării a bonificaţiei 

      
 În temeiul prevederilor art. 133, alin. (15), art. 151 alin. (22) şi art. 174 alin. (22) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ……/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a 
bonificaţiei pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, 
precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică, 
vă comunicăm că s-a constatat acordarea următoarelor bonificaţii: 

□ bonificaţia de 5% pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin 
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice 
nr……din data de ………….., în cuantum de …………lei, după cum urmează: 

 
Nr.crt. Denumirea obligaţiei fiscale3) Valoarea bonificaţiei - lei 

   
   

TOTAL x  
 
□ bonificaţia de 5% pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în 

anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice4) nr……din data de ………….., în cuantum de …………lei, după cum urmează: 

 
Nr.crt. Denumirea obligaţiei fiscale5) Valoarea bonificaţiei - lei 

   
   

TOTAL x  

 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în 

termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile 
art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art.47 din Legea 
nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.   

 
Conducătorul unităţii fiscale 

Numele şi prenumele ........................ 
Semnătura ....................................... 

L.S. 
 
 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679   
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi 
caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările  ulterioare, denumirea şi adresa 
organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.   
2) Se va menţiona numele şi prenumele, domiciliul fiscal şi codul numeric personal. 
3) Se va menţiona denumirea obligaţiei fiscale, respectiv: impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual estimat 
şi/sau contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări de sănătate estimate, pentru anul 2018. 
4) Se va completa şi în cazul în care persoana fizică se încadrează în prevederile art. 133, alin. (15), lit.c) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
5) Se va menţiona denumirea obligaţiei fiscale, respectiv: impozitul pe venit/câştig net anual şi/sau impozitul pe venitul anual realizat şi/sau 


