
REFERAT 
privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România  

de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora,  
pentru articolele care urmează să fie înstrăinate  

și care au fost  achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate 
  
 

Nr. înregistrare _________ 
  
Data __________________

  
Sigla DGRFP 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea fiscală _______________________

Anexa nr.3

         B.   MODUL DE STABILIRE  A SUMELOR DATORATE 
 

 C.  ALTE CONSTATĂRI 
  _________________________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________________________

 Avizat:  
Şef compartiment specialitate, 
  
Nume, prenume ....................................................
  
Data ..........................................................

Întocmit:  
Funcţie  ........................................................................ 
  
Nume, prenume ........................................................ 
  
Data ..........................................................  

Aprobat:  
Conducătorul unității fiscale, 
  
Nume, prenume .................................................. 
  
Data ..........................................................

   A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE  
  
Nume, prenume  _____________________________________________________________________________________________ 
  
Cod de identificare fiscală  _________________________________________________   Localitate __________________________ 
  
Stradă _______________________________________  Nr. _____,  Bloc. _____   Scară.  _____  Ap. ___ Judeţ/Sector_____________.

s-au constatat următoarele:

Prezentul referat constituie anexă la : 
  
 

 care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

PROIECT
“Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau 
dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și 
taxelor datorate ”
“Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii 
Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost 
achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate ”

În temeiul art.20, pct.2, lit.f din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor 
Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea 
nr.126/2016 și pe baza Cererii de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate 
sau dependenții acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor 
datorate, înregistrată la organul fiscal sub nr. .............................,

În temeiul art.94 alin.(2)  din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumirea 
articolelor

Documentul de achiziție 
Denumire/ Număr/Data

Valoarea 
(lei)  Denumire impozit/taxă Suma datorată  

(lei)


REFERAT
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Nr. înregistrare _________
 
Data __________________
 
Sigla DGRFP
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea fiscală _______________________
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