Anexa nr. 3
(Anexa nr.2
la Anexa 2 a Ordinului 90/2016)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1 ..................................................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
Nr. .........../...............
DECIZIE
de amânare la plată a penalităţilor de întârziere și a penalităților de nedeclarare
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: ...........................................................
Codul de identificare fiscală ..........................

Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele ..................
Adresa: ...........................................................
Codul de identificare fiscală ...........................

În temeiul prevederilor Titlului VII, Cap.IV Înlesniri la plată 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,
având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal sub nr.
.............. din data de ..........................2, precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de
..............,
luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Titlul VII, Cap.IV Înlesniri la
plată din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare,
se emite următoarea decizie:
Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii, în sumă totală de ...............lei,
reprezentând:
- lei Nr.crt.

Denumirea obligaţiei
fiscale

0
1.
2.
........
Total general

1

1

Majorări de întârziere/
Dobânzi
(50%)
2

Penalităţi de întârziere

Penalități de
nedeclarare3

3

4

se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
în cazul emiterii din oficiu nu se completează informațiile referitoare la cerere.
3
potrivit art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la finalizarea
eşalonării la plată 75% din penalităţile de nedeclarare, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, amânate
la plată, se pot reduce la cererea debitorului, urmând ca diferența de penalități de nedeclarare în cotă de 25%, să se stingă
prin orice modalitate prevăzută de lege.
2

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și art.
269 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ......................
Semnătura şi ştampila unităţii ...........

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