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ANEXA NR.1.1 LA PROCEDURA

CERERE DE ANULARE
A ACCESORIILOR
NR. ……………….. / ……………………….

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :
Denumire
contribuabil /
Numele si
prenumele
Domiciliul fiscal :

Reprezentat prin:

CNP:
CUI:

Localitatea

Nr.ORC

Strada

Nr.

Numele si prenumele

CNP

Bl.

Ap.

In calitate de

Prin prezentul document, vă solicităm aprobarea anulării accesoriilor, în conformitate cu
prevederile O.G. 69/2020 privind acordarea unor facilitățifiscale, după cum urmează și a HCL nr. _____/
2020
Menţionăm că până la această dată am depus toate declaraţiile fiscale şi îndeplinim condiţiile necesare
acordării facilităţilor fiscale, respectiv:
(SE BIFEAZĂ)
o toate obligaţiile bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se
sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;
o sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale, administrate de
organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 şi 25 octombrie 2020
inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
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o debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
Această condiţie se consider îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus
declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
o debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor
prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Data …………………
Reprezentant legal/
Contribuabil
…….……………………..

Semnătura ……………………
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