
  

Anexa nr.6 

 

CARACTERISTICI  

de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor 

 

1. Denumire: Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie 

înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate  

1.1. Caracteristici de tipărire:  -   pe o singură faţă; 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi                                                                                                                          

completare, cu adaptări adecvate situaţiei persoanei care înstrăinează 

articolele. 

1.2. Se utilizează la: înștiințarea organului fiscal central competent privind intenția de înstrăinare a 

articolelor achiziţionate fără plata taxelor și impozitelor datorate în România, de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora 

1.3. Format: A4/t1. 

1.4. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de persoana care înstrăinează articolele sau împuternicitul acesteia; 

1.5. Circulă: - 1 exemplar la organul fiscal central competent; 

                      - 1 exemplar la contribuabil. 

1.5. Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 

 

2. Denumire: Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie 

înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate 

2.1. Caracteristici de tipărire:  -   pe o singură faţă; 

                                      - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi                                                                                                                               

completare, cu adaptări adecvate situaţiei persoanei care   

înstrăinează articolele. 

2.2. Se utilizează la: stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, cu excepția impozitelor și taxelor datorate 

în vamă, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata 

impozitelor și taxelor datorate sau la anularea Deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate 

în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru 

articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor 

datorate; 

2.3. Format: A4/t1. 

2.4. Se întocmeşte: într-un singur exemplar, de organul fiscal central competent;    

2.5. Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 



 

 

3. Denumire: Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie 

înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate 

3.1. Caracteristici de tipărire:  -   pe o singură faţă; 

                                         - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi                                                                                                                          

                 completare. 

3.2. Se utilizează la: stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, cu excepția impozitelor și taxelor datorate 

în vamă, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata 

impozitelor și taxelor datorate 

3.3. Format: A4/t1. 

3.4. Se difuzează: gratuit. 

3.5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul fiscal central competent.     

3.6. Circulă: - 1 exemplar la organul fiscal central competent; 

                      - 1 exemplar la contribuabil. 

3.7. Se arhivează: se arhivează la dosarul contribuabilului. 

4. Denumirea: "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în 

România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele 

care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate. 

    4.1. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă; 

    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

    4.2. Se utilizează la anularea deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de 

către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care 

urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate. 

    4.3. Format: A4/t1. 

    4.4. Se difuzează gratuit. 

    4.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul competent. 

    4.6. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil; 

    - 1 exemplar la organul fiscal competent. 

    4.7. Se arhivează: se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu formularul "Decizie 

privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor 

Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost 

achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate" şi cu referatul privind stabilirea impozitelor și 

taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții 

acestora. 


