
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI 

din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 1 alin. (2) lit. a) și b) și art. 7 alin. (4) din

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011

pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale, precum și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă modelul deciziei de anulare a

penalităților de întârziere, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă modelul deciziei de reducere a

penalităților de întârziere, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

București, 7 octombrie 2011.

Nr. 3.253.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală .....................................�

Nr. ....................�/�.................................

— model —

D E C I Z I E

de anulare a penalităților de întârziere

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. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat

cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța

Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea

unor măsuri financiar-fiscale,

având în vedere Cererea nr. ...........� din data de �............, înregistrată la organul fiscal sub nr. .....� din data de ....�,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.604/2011,

se emite următoarea decizie:

Se anulează penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 50% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale

principale restante la 31 august 2011, în sumă totală de .........� lei, reprezentând:



— lei —
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Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării,

sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .............................�

Semnătura și ștampila unității �...............

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală ...........................................

Nr. �........................./�.............................

— model —

D E C I Z I E

de reducere a penalităților de întârziere

Nr. 

crt.

Denumirea obligației fiscale Anularea a 50% din majorările de întârziere Anularea penalităților de întârziere

0 1 2 3

1.

2.

....�

Total general:

Nr. 

crt.

Denumirea obligației fiscale

Reducerea cu 50% a unei cote de 50% 

din majorările de întârziere

Reducerea cu 50% a penalităților de întârziere

0 1 2 3

1.

2.

�

Total general:

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. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat

cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța

Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea

unor măsuri financiar-fiscale,

având în vedere Cererea nr. .......� din data de �......., înregistrată la organul fiscal sub nr. .......� din data de �..........,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.604/2011,

se emite următoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitățile de întârziere, precum și cu 50% cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligațiilor

fiscale principale restante la 31 august 2011, în sumă totală de �....... lei, reprezentând:

— lei —

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării,

sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .............................�

Semnătura și ștampila unității �...............




