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                                                                                                                                         Aprobat, 

Conducătorul unităţii fiscale, 
Avizat,                                  

 Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,                                                          ................................. 
                                     
           ........................................................... 
        

                              Verificat, 
               Şef compartiment specialitate 
 

           ........................................................... 
  

REFERAT 

privind soluţionarea cererii de implementare/menținere a grupului fiscal și continuare a  

sistemului  de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, 

 potrivit art. 42^2 pct. 1 și art.42^3 din Codul fiscal 
  

    A. Date de identificare a persoanei juridice responsabile a grupului 
    Denumire persoană juridică ........................................................................................ 
    Codul de identificare fiscală ............................................................................................................... 
    Adresa ............................................................................................................................................. 
    B. Din analiza cererii de implementare/menținerea grupului fiscal și continuare a  sistemului  de 
consolidare fiscală a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, înregistrată cu nr. 
................................, precum şi a următoarelor informaţii şi documente și având în vedere prevederile 
art. 42^2 pct. 1 și art.42^3 alin.(2) din Codul fiscal, au fost constatate următoarele : 
 ................................................................................................................................................................ 
    C. Propunem: 
 

Aprobarea cererii de implementare/menținere a grupului fiscal și continuare a  sistemului  de   
consolidare fiscală a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, întrucât sunt îndeplinite   
toate condiţiile prevăzute la art.42^2  pct. 1 și la art.42^3 alin.(2) din Codul fiscal;     
Respingerea cererii de implementare/menținere a grupului fiscal  în domeniul impozitului pe  
profit pentru următoarele motive: 

 

Întocmit, ........................... 

 

 

 
informaţiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, 
respectiv 15 zile de la primirea acestei notificări. Prin Adresa nr. .........../.................... au fost 
solicitate următoarele date sau documente ...............................................................................; 

 

grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit nu se constituie din cel puțin 2 entități dintre 
cele menționate la pct.1 art.42^2, pentru o perioadă neîntreruptă de un an, anterioară începerii 
perioadei de consolidare fiscală prevăzută la art.42^3 alin. (2) lit.a) ;  

 
membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit nu sunt contribuabili plătitori de 
impozit pe profit conform art.13 alin.(1) lit.a), b) și e) care aplică același sistem de plată a 
impozitului pe profit prevăzut la art.41; 

 
membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profi nu au același an fiscal, potrivit art.16 
din Codul fiscal; 

 
cel puțin un membru al grupului face parte dintr-un alt grup fiscal în domeniul impozitului pe 
profit; 

 
cel puțin un membru al grupului este plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
sau este concomitent plătitor de impozit pe profit și impozit specific; 

 
cel puțin un membru al grupului intră sub incidența prevederilor art.18 din Codul fiscal; 

 
cel puțin un membru al grupului se află în dizolvare/lichidare, potrivit legii; 

 
alte motive legale de respingere .................................................................................................. 
(Se detaliază motivele de fapt şi de drept).  

    MINISTERUL FINANŢELOR  
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a ....................../ 
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
    Unitatea fiscală ...................................... 
    Nr. ............................. 


