Anexa nr.33
(Anexa nr.32
la Anexa 2 a Ordinului 90/2016)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1 ..................................................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
Nr. .........../...............
Aprobat/data ............
Conducătorul unităţii fiscale
Semnătura
REFERAT „C”
Subsemnatul(a),
...................,
având
funcţia
de
..................
în
cadrul
Serviciului/Biroului/Compartimentului .............................., ca urmare a Cererii nr. ............... din data
de ......................... depusă de contribuabilul .................., cod de identificare fiscală ......................,
înregistrată la organul fiscal sub nr. ............. din data de ................2, am procedat la verificarea
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.195 alin.(8^2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a
eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de
aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, şi am constatat următoarele:
1. Sumele rămase din înlesnirile la plată acordate sunt următoarele:
a) sume rămase din eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, în sumă totală de …...................
lei, reprezentând:
Nr.crt.

Denumirea
obligaţiei
fiscale

Total, din care:

1

2 = 3+4+5+6

0
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

- lei Obligaţia fiscală
Obligaţie fiscală
Obligaţii fiscale accesorii
principală
Majorări de
Penalităţi de Penalităţi de
întârziere/
întârziere
nedeclarare
Dobânzi
3
4
5
6

b) sume amânate la plată a obligațiilor fiscale accesorii, în sumă totală de ….................... lei,
reprezentând:
-lei-

Nr.crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Dobânzi

Penalităţi de
întârziere

Penalități de
nedeclarare

1

2

3

4

0
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

1
2

se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
în cazul emiterii din oficiu nu se completează informațiile referitoare la cerere.

2. Valoarea garanției trebuie să acopere suma de …............................. lei, calculată la sumele
rămase din eșalonarea la plată.
3. Valoarea garanției constituite potrivit art.193 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este în sumă de …..............................
lei.
4. □ sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.195 alin.(8^2) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de
acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a
Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.
□ nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.195 alin.(8^2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului
cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a
Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.
Îndeplinirea
condiţiilor
de
mai
sus
servicii/birouri/compartimente furnizoare de informaţii:
Serviciu/birou/compartiment
……………………

Serviciu/birou/compartiment
……………………
….............................................
Întocmit
……………………

este

certificată

de

următoarele

Semnătură
Şef serviciu/birou/compartiment,
…………………….
Semnătură
Şef serviciu/birou/compartiment,
…………………….
….................................................
Avizat,
Şef serviciu/birou/compartiment,
…………………….
Avizat,
Şef adiministrație adjunct colectare/
Director general adjunct administrare venituri,
….................…............................

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679

