
  

Anexa nr.3 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare  

a formularelor 

 

 

a) Denumire: Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse 

de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale; 

1. Format: A4/t2; 

2. Se difuzează gratuit; 

3. Se utilizează în vederea constatării pagubelor și evaluării pierderilor produse de 

calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale; 

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia; 

5. Circulă: la secretarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a întâmplat 

evenimentul.  

  

b) Denumire: Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor; 

1. Format: A4/t2; 

2.Caracteristici de tipărire:- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi 

completare; 

3. Se difuzează gratuit; 

4. Se utilizează în vederea constatării pagubelor și evaluării pierderilor produse de 

calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale; 

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia prevăzută la art.73 alin.(8) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

6. Circulă: - două exemplare, la contribuabil; 

  - un exemplar, la comisia prevăzută la art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003. 

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

c) Denumire: Cerere privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole; 

1. Format: A4/t1; 

2. Se difuzează gratuit; 

3. Se utilizează de contribuabil pentru solicitarea reducerii normei de venit, în cazul 

activităților agricole; 



  

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia;  

5. Circulă: la organul fiscal competent; 

6. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

d) Denumire: Referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din 

Legea nr.571/2003; 

1. Cod: ...........; 

2.  Format: A4/t2; 

3. Caracteristici de tipărire: - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi 

completare; 

4. Se utilizează la soluționarea cererii privind reducerea normei de venit, în cazul 

activităților agricole; 

5. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de către organul fiscal competent;  

7. Circulă: la organul fiscal competent; 

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

e) Denumire: Decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, în 

cazul activităților agricole; 

1. Cod: ...........; 

2. Format: A4/t1; 

3. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă; 

                  - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu 

adaptări adecvate situaţiei contribuabilului; 

4. Se difuzează gratuit; 

5. Se utilizează la respingerea cererii privind reducerea normei de venit, în cazul 

activităților agricole; 

6. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal competent; 

7. Circulă:   - 1 exemplar, la organul fiscal competent; 

          - 1 exemplar, la contribuabil; 

8.  Se arhivează la dosarul contribuabilului. 


