MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

DECIZIE
de amânare accesorii

Contribuabilul/împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./A.I.
serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod postal ....................... sector ....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scară ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax
............................., adresa de e-mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală…....................., judeţ
.................. loc. ........................... cod postal ....................... sector ...., str. ............................................
nr. ....., bloc .... scară ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresa de e-mail
…………………………………, înregistrat la registrul comertului ...................... la nr. ........................... .,
cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………
În temeiul art. 23 din O.G. nr. 6/2019 privind indtituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. ....... /.............pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, având în vedere cererea nr. .............din data de
...................... înregistrată la organul fiscal sub nr. ........... din data de ..............., precum şi adresa de
comunicare a organului fiscal nr. ...... din data de ....................., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr............ /. .................pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2017, se emite următoarea decizie:
Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale, în sumă totală de .................
lei, reprezentând

TIPUL CREANŢEI

ACCESORII

TOTAL
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conditiile Titlului vIII din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de
30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal
emitent al deciziei.
DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,
Se completeazî numai în situaţia prevazută de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr......../............pentru
aplicarea prevederilor OG nr. 6/2019

