Nr. __________/________2019

Anexa nr.2 la Procedura

DECIZIE
de amânare la plată a accesoriilor

Denumirea/Numele și prenumele .............................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................................
Alte date de identificare ale debitorului:CIF/CNP....................................................................................
În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi
fiscale și ale HCL nr......../.......2019, privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al
Municipiului Alexandria
având în vedere Notificarea nr. ................... din data de ...../....../2019, înregistrată la organul fiscal cu
nr. ..................... din data de ........../..........2019, precum și Certificatul de atestare fiscală
nr.................../...............................2019, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de
HCL nr........../.................2019, se emite următoarea decizie:
Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.12.2018, în sumă totală de ................... lei, la care se adauga accesoriile aferente acestor obligatii ,
calculate pe anul curent pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare restante, reprezentând:

Nume Tip Taxa

Categorie

Data Scadenta

— lei —
Suma

Total general
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în
temeiul 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 fata de dumneavoastra , de la data comunicarii acesteia
potrivit art.47 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ..............................................................
Semnătura şi ştampila unităţii ................................................

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele
vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de
a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE ) 2016/679.

