
  

 

Anexa nr.8 

 

 

 

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

a formularelor 

 

 
 

 

a) Denumire: “Cerere privind aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.e) din Legea 

nr.227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale 

judecătorească“ 

1. Format: A4/t1; 

2. Se difuzează gratuit; 

3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) 

lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească; 

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia în două exemplare; 

5. Circulă:  

- originalul, la organul fiscal central competent, definit prin prezentul ordin; 

- copia, la contribuabil. 

6. Se arhivează: la organul fiscal central competent. 

 

b) Denumire: “Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.32/2016“  

1. Format: A4/t1; 

2. Se difuzează gratuit; 

3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016; 

4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare; 

5. Circulă: 

- originalul, la organul fiscal central competent; 

- copia, la contribuabil.  

6. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 



  

 

c) Denumire: “Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art.III 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016“ 

    1. Format: A4/t1; 

    2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic; 

    3. Se utilizează în baza art.III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 

pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 

    4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori; 

    5. Circulă un exemplar la contribuabil; 

    6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent. 

 

d) Denumire: “Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.32/2016“ 

1. Format: A4/t1; 

2. Se difuzează gratuit; 

3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(4) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016; 

4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare; 

5. Circulă: 

- originalul, la organul fiscal central competent; 

- copia, la contribuabil.  

6. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

e) Denumire: “Decizie de restituire în temeiul prevederilor art.III alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016“ 

    1. Format: A4/t1; 

    2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic; 

    3. Se utilizează în baza art.III alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 

pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 

    4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori; 

    5. Circulă un exemplar la contribuabil; 

    6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent. 


