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Nr…….…./……..………. ANEXA NR.3  LA ANEXA NR.3

DECIZIE
de amânare la plată a accesoriilor

Datele de identificare ale contribuabilului
Denumirea/Numele și prenumele.....................................
Adresa ................................................................................
Codul de identificare  fiscală...........................................
Numar de rol nominal unic.............................................

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului  nr. 69/2020 privind modificarea și  
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
Hotărarea Consiliului Local nr. ..…../….……., privind Procedura de  anulare a  accesoriilor
aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de  31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al
Municipiului Alexandria, având în vedere Notificarea nr. ……… din data de …………, 
înregistrată la organul fiscal cu nr. …………..din data de …../………….2020, precum si Certificatul de atestare 
fiscala cu nr……………….din data de ……../…………2020, luând în considerare ca sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute de H. C.L. nr………/………., se emite  urmatoarea decizie:

Se acordă amanarea la plată a accesoriilor, aferente  obligațiilor bugetare principale restante la data
31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de ………………lei, la care se adauga accesoriile aferente acestor obligaţii, 
calculate pe anul curent pana la achitare integrala a obligaţiilor bugetare principale restante reprezentând:

Nume Tip Taxa Categorie Data Scadenţa Suma

Total  

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor prevederilor art.268 si art.269 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,cu modificarile si completarile ulterioare, în termenul 
prevazut de art.270 al aceluiasi act normativ, sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent 
al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice fața de d-voastra, de la data comunicarii acesteia potrivit art. 47 din 
Legea nr.207/2015,cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducătorul unității fiscale ………………………..
Numele și prenumele…………………………………
Semnatura si ștampila unității ………………………

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.
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