CERERE DE ANULARE
a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
A. Datele de identificare ale debitorului
Codul de identificare fiscală ............................................
Denumirea/Numele şi prenumele ............................................
Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ............., localitatea ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....
Telefon ......................., fax .................................,
e-mail ..................................................................,
Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice
care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
..........................................................................
B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
Denumirea/Numele şi prenumele ............................................
Adresa ...................................................................
Codul de identificare fiscală ............................................
C. Obiectul cererii*)
Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi,
orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale:
____________________________________________________________________________
|
| Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data|
|
| de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
|
|
| nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
|
|
| privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri
|
|
| fiscale)
|
|_____|______________________________________________________________________|
|
| Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate
|
|
| suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se
|
|
| corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare
|
|
| datei de 31 martie 2020 inclusiv (art. X din Ordonanţa de urgenţă a |
|
| Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea
|
|
| Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea|
|
| unor măsuri fiscale)
|
|_____|______________________________________________________________________|
|
| Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu
|
|
| scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această|
|
| dată (art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020
|
|
| pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
|
|
| Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale)
|
|_____|______________________________________________________________________|
|
| Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu
|
|
| scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în
|
|
| decizii de impunere (art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului |
|
| nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
|
|
| privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri
|
|
| fiscale)
|
|_____|______________________________________________________________________|

D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal
____________________________________________________________________________
| Număr document suspendare
|
|
|_______________________________________________|____________________________|
| Dată document suspendare
|
|
|_______________________________________________|____________________________|
| Denumire obligaţie bugetară
|
Suma (lei)
|
|_______________________________________________|____________________________|
| ......................
|
|
|_______________________________________________|____________________________|
| ......................
|
|

E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
Datele de identificare ale debitorului principal
____________________________________________________________________

| Codul de identificare fiscală
|
|
|_______________________________________________|____________________________|
| Denumirea/Numele şi prenumele
|
|
|_______________________________________________|____________________________|
| Cuantumul obligaţiilor bugetare pentru care a |
|
| fost atrasă răspunderea (lei)
|
|
|_______________________________________________|____________________________|

F. Obligaţiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi care rezultă
din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate/deductibile prin care se corectează taxa pe
valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv
____________________________________________________________________
|
Perioada fiscală
|
Scadenţa
|
Suma aferentă (lei)
|
|_________________________________|
|
|
|
Luna
|
An
|
|
|
|_________________|_______________|______________|___________________________|
|
.....
|
......
|
|
|
|_________________|_______________|______________|___________________________|
|
.....
|
......
|
|
|
|_________________|_______________|______________|___________________________|

Semnătura,
...............

-----------*) Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.

