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A. Date de identificare ale debitorului
Nr.Crt
Cod de identificare fiscala sedii secundare
Nr.Crt
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru  persoane fizice care desfășoară  și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
Domiciliul fiscal
B.  Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
Adresa
C. Obiectul cererii
Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități,orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor Cap.II din OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
C. Obiectul notificării
Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități,orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor Cap.II din OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale 
D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal
Daca  declarati date in aceasta sectiune, toate campurile sunt obligatorii!
Nr.Crt
Denumire obligație bugetară
Suma (lei)	
E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
Daca  declarati date in aceasta sectiune, toate campurile sunt obligatorii!
Date de identificare ale debitorului principal
Nr.Crt
Cod de identificare fiscala
Denumirea/numele şi prenumele
Cuantumul obligațiilor bugetare  pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)
F. Obligaţiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv
Daca  declarati date in aceasta sectiune, toate campurile sunt obligatorii!
Nr.Crt
Perioada fiscalā luna | an  
Scadenţa
zz.ll.aaaa
Suma aferentā (lei)
Loc rezervat organului fiscal
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