
   Anexa nr.30 
(Anexa nr.29 

la Anexa 2 a Ordinului 90/2016) 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
Unitatea fiscală1 .................................................................. 
Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................ 
Nr. .........../............... 

DECIZIE 
de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere și a penalităților de 

nedeclarare 
 

Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului  
Denumirea/Numele şi prenumele ................... 
Adresa: ........................................................... 
Codul de identificare fiscală .......................... 

Denumirea/Numele şi prenumele .................. 
Adresa: ........................................................... 
Codul de identificare fiscală .......................... 

 
În temeiul prevederilor art. …...................2 

  vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere și a penalităților 
de nedeclarare nr....................din data de ..................... se modifică după cum urmează: 
 Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de întârziere și a penalităților de nedeclarare 
până la data finalizării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale accesorii, în sumă totală de 
...............lei, reprezentând:                                                                                           
                                                                                                                                      - lei - 

Nr.crt. 
Denumirea 

obligaţiei fiscale 

Majorări de 
întârziere/Dobânzi 

(50%) 
Penalităţi de întârziere Penalități de nedeclarare 

0 1 2 3  4 
1.     
2.     

........     
Total general    

 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și art. 
269 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancţiunea decăderii. 
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele ........................ 

Semnătura şi ştampila unităţii ............. 
 
 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 

                                                 
1 se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 
2 se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi : art.207 alin. (1), (5) și (8) , ori art.195 
sau alte prevederi, după caz din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare şi ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea 
conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a 
Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. În situaţia în care instanţa 
dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluționare competent dispune desființarea sau anularea 
actului administrativ fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum şi nr. și data sentinței civile /nr. și data deciziei. 


