
ANEXA 3

ANTET*)

Dosar fiscal nr. __________________
Nr. _____________ din ___________

DECIZIE
de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor

fiscale principale reprezentând TVA

Datele de identificare a  contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele ______________

Adresa: __________________________________

Codul de identificare fiscală __________________

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele ______________

Adresa: __________________________________

Codul de identificare fiscală __________________

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și
ale  Ordinului  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2.800/2017  pentru  aprobarea  Procedurii  privind  anularea
penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care
optează  pentru  plata  defalcată  a  TVA,  vă  comunicăm că  Decizia  de  amânare  la  plată  a  penalităților  de
întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA nr. _______________________ din data de
___________________ se modifică după cum urmează:

Se  acordă  amânarea  la  plată  a  penalităților  de  întârziere  aferente  obligațiilor  fiscale  principale
reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în sumă de ______________________________ lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen
de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și
270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit
art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele _____________________

Semnătura și ștampila unității _______________

Număr de operator de date cu caracter personal _______

*)  Se  vor  trece  sigla  conform Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare  Fiscală  nr.  3.504/2013  privind
aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.


