ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTĂRÂREA
NR.75 DIN 31.10.2019
privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Murfatlar

Având în vedere :
- Referatul de specialitate al compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul
Serviciului Buget Contabilitate al Primăriei orașului Murfatlar, cu propunerea de anulare a
accesoriilor obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al
orașului Murfatlar;
- Referatul de aprobare a Primarului orașului Murfatlar;
- Prevederile Titlului IX , cu privire la impozitele și taxele locale din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.32 din OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;
- Prevederile art.140 alin.(1) și alin.(3) , ale art.154 alin.(1) , ale art.196 alin.(1) lit. a,
ale art.197 alin. (1) și ale art.243 alin.(1) lit.a și lit.b din Ordonanța de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ, Consiliul Local al orasului Murfatlar adoptă prezenta hotărâre.

HOTARASTE:
Art. 1. - Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018 datorate bugetului local al oraşului Murfatlar.
Art. 2.
– Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul
obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al oraşului
Murfatlar, conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3.– Primarul Oraşului Murfatlar va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin Serviciul Buget Contabilitate - Impozite şi taxe locale
Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului în
termenul prevăzut de lege, primarului orasului și prefectului județului Constanta și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe
pagina de internet www.primariamurfatlar.ro
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.

Prezenta a fost adoptata
abtineri, ……-.voturi impotriva.

PREȘEDINTE,
PANA ION

cu

….16…..voturi

pentru,

….-…..

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL GENERAL
VINTILA FLORIN

Anexa la
HCL nr. 75 din 31.10.2019
PROCEDURA de acoradre a anularii accesoriilor în cazul obligațiilor
bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local Murfatlar
Art. 1 Dispoziții generale
(1)Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal
localal orașului Murfatlar
(2)Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal local se înțelege obligații fiscale
principale reprezentând impozite, taxe, amenzi și alte sume datorate bugetului local, precum
și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a)declarații fiscale;
b)decizii de impunere;
c)decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
d)orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, și alte sume datorate bugetului local.
(3)Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal local se înțelege inclusiv obligațiile
bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența
organului fiscal local în vederea recuperării.
(4)Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt:
a)debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la
data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de
organul fiscal local sub un milion lei;
b)debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități
administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București
ori instituțiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare
principale restante administrate de organul fiscal local de un milion lei sau mai mari.
(5)în categoria debitorilor prevăzuți la alin. (4) se includ și următorii debitori:
a)debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
b)persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare
Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare,
pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv,
indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
c)debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în
vigoare;
d)debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată
accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar
accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, denumită în continuare ordonanță, respectiv
până la data de 8 august 2019;
e)debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare
principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții
fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare
principale și de data comunicării deciziei de impunere.
(6)în situația în care în urma analizei efectuate pentru accesarea măsurilor de restructurare a
obligațiilor bugetare se constată că în certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal
pentru debitorul persoană juridică prevăzut de cap. I din ordonanță, cuantumul obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 este sub plafonul de 1 milion lei la

data eliberării acestuia, debitorul poate beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de prezenta
procedură în condițiile cap. II din ordonanță.
(7)Facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal local.
(8)Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul titlurilor executorii transmise organului
fiscal local în vederea recuperării pentru care calculul de accesorii se efectuează de către
autoritățile/instituțiile care au transmis respectivele titluri, facilitățile fiscale se acordă de către
aceste autorități/instituții.
(9)Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele
administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autoritățile/instituțiile
prevăzute la alin. (7), respectiv (8), după caz.
(10)Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul
fiscal local.
Art. 2: Obiectul facilităților fiscale
(1)Organul fiscal local acordă următoarele facilități fiscale:
1,anularea obligațiilor de plată accesorii.
(2)Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței, pot face obiectul
facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a)dobânzi/majorări de întârziere;
b)penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;
c)orice alte obligații de plată accesorii.
(3)Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
a)obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt
definite la art. 23 alin. (3) din ordonanță;
b)obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă
prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31
decembrie 2018 inclusiv;
c)obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și
stinse până la această dată;
Art. 3: Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii
(1)Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, în baza unei cereri de
anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură,
depusă la registratura organului fiscal local competent, comunicată prin poștă, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul poștei electronice la
adresa de e-mail: taxe-impozite@primaria-murfatlar.ro . Cererea poate fi depusă după
îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019
inclusiv. în cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise
organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal local înștiințează autoritățile/instituțiile
publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii, cu
privire la cererea de anulare depusă de debitor, în vederea acordării anulării la plată a
obligațiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.
(2)Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:
a)datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale
reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul
fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail,
inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b)obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2),
cu precizarea facilităților fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din ordonanță;
c)data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
(3)Pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o
singură cerere pentru toate situațiile prevăzute la art. 24-27 din ordonanță, fie câte o cerere
pentru fiecare dintre acestea.
(4)Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 24 lit. b) din ordonanță, debitorul trebuie să
aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare

principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între
data de 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
(5)în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a
accesoriilor, organul fiscal local:
a)analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de cap. II din ordonanță. în cazul titlurilor
executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea
recuperării, organul fiscal local transmite o notificare acestor autorități/instituții pentru ca
acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare
a accesoriilor, după caz;
b)emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în
vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
c)reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face
obiectul anulării;
d)emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 2 la
prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în
anexa nr. 3 la prezenta procedură, după caz.
(6)înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal
competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie
cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.
(7)în aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanță, obligațiile de plată accesorii ce pot face
obiectul anulării sunt:
a)cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a
cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
b)cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(8)în cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se
constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație,
organul fiscal emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată
accesorii, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură.
(9)în cazul în care condițiile impuse
Art. 4: Retragerea ererii de anulare a accesoriilor
(1)Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest
sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a
depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest
sens de ordonanță.
Art. 5: Dispoziții finale
(1)Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către organul fiscal în două
exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la
dosarul fiscal al acestuia.
Art. 6: Anexe
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură. -

ANEXA nr. 1: CERERE DE ANULARE a obligațiilor de plată accesorii,
potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor
facilități fiscale
A.Date de identificare a debitorului
Cod de identificare fiscală .................................................
Denumirea/Numele și prenumele ...............................................
Domiciliul
fiscal:
județul/sectorul
...............................................................,
localitatea ........................................................., str. ......................................................
nr. ........., bl. ......., sc. ......, ap. ........
Telefon ..........................................., fax ................................, e-mail
Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit
potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod
independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
......................................................................................
B.Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
Denumirea/Numele și prenumele ...................................
Adresa ............................................................................
Codul de identificare fiscală ............................................
C.Obiectul cererii*
Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de
întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform
prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități
fiscale (ordonanță):

聽

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)

聽

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează
obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv (art. 25 din ordonanță)

Semnătura
..................

______

ANEXA nr. 2: DECIZIE de anulare a obligațiilor de plată accesorii
ANTET*)
Dosar fiscal nr. ...............
Nr. ......... din ..............
DECIZIE de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare a debitorului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele .............

Denumirea/Numele și prenumele ..................

Adresa ......................................................

Adresa ............................................................

Codul de identificare fiscală .....................

Codul de identificare fiscală ............................

în temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor
facilități fiscale și ale H.C.L. MURFATLAR NR._____/______pentru aprobarea Procedurii
de anulare a obligațiilor de plată accesorii având în vedere motivele de
fapt .....................................................................................................,
luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ..... din Ordonanța
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,
se emite următoarea decizie:
Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale
prevăzute la art. ...... din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, în sumă totală de .......................
lei, reprezentând:
- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligației
bugetare

Dobânzi/Majorări de întârziere

Penalități de
întârziere

Penalități de
nedeclarare

Penalități

Alte obligații
accesorii

0

1

2

3

4

5

6

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

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 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 sancțiunea decăderii.
Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .....................................
Semnătura și ștampila unității ........................

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor)
_____

ANEXA nr. 3: DECIZIE de respingere a cererii de anulare a obligațiilor
de plată accesorii
*)

ANTET*)
Dosar fiscal nr. ...............
Nr. ......... din ..............
DECIZIE de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare a debitorului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele ....................

Denumirea/Numele și prenumele .....................

Adresa ..............................................................

Adresa ...............................................................

Codul de identificare fiscală ............................

Codul de identificare fiscală .............................

în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor
facilități fiscale și ale H.C.L. MURFATLAR NR._____/______pentru aprobarea Procedurii
de anulare a obligațiilor de plată accesorii ,
având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la
organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,
se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:
.............................................................................................
Temeiul de drept:
.............................................................................................
Mențiuni privind audierea debitorului:
............................................................................................
împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 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 sancțiunea decăderii.
Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .....................................
Semnătura și ștampila unității ........................

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor)
_______
â

ANEXA nr. 4: DECIZIE de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor
de plată accesorii
ANTET*)
Dosar fiscal nr. ...............
Nr. ......... din ..............
DECIZIE de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare a debitorului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele ...................

Denumirea/Numele și prenumele ..................

Adresa .............................................................

Adresa ............................................................

Codul de identificare fiscală ..........................

Codul de identificare fiscală .........................

în temeiul prevederilor H.C.L. MURFATLAR NR._____/______pentru aprobarea Procedurii
de anulare a obligațiilor de plată accesorii ,
având
în
vedere
motivele
de
fapt ......................................................................................................,
vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. .......... din data
de .................. se modifică după cum urmează:
Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare
principale prevăzute la art. ...... din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, în sumă totală
de ....................... lei, reprezentând:
- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligației
bugetare

Dobânzi/Majorări de întârziere

Penalități de
întârziere

Penalități de
nedeclarare

Penalități

Alte obligații
accesorii

0

1

2

3

4

5

6

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

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. ..........................
împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 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 sancțiunea decăderii.
Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .....................................
Semnătura și ștampila unității ........................
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2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor)

ANEXA nr. 5: DECIZIE de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor
de plată accesorii
ANTET*)
Dosar fiscal nr. ...............
Nr. ......... din ..............
DECIZIE de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare a debitorului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele ................

Denumirea/Numele și prenumele ..................

Adresa .........................................................

Adresa ............................................................

Codul de identificare fiscală ........................

Codul de identificare fiscală ..........................

în temeiul prevederilor H.C.L. MURFATLAR NR._____/______pentru aprobarea Procedurii
de anulare a obligațiilor de plată accesorii și având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .........
din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .................,
vă comunicăm că anularea obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a
obligațiilor de plată accesorii nr. ....... din data de .............., se desființează pentru suma
de ................. lei, reprezentând:
- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligației
bugetare

Dobânzi/Majorări de întârziere

Penalități de
întârziere

Penalități de
nedeclarare

Penalități

Alte obligații
accesorii

0

1

2

3

4

5

6

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

Motivele de fapt ...............................................................................................................,
împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 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 sancțiunea decăderii.
Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .....................................
Semnătura și ștampila unității ........................

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
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circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
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____

