Anexa nr.2 la Procedura de anulare a accesoriilor
ROMÂNIA
JUDETUL SATU -MARE
PRIMARIA COMUNEI CĂMĂRZANA

CERERE DE ANULARE
A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ACCESORII
POTRIVIT O.U.G. NR. 69/2020
NR. ……………….. / ……………………….
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :
CNP:

DENUMIRE CONTRIBUABIL /
NUMELE ȘI PRENUMELE

CUI :
LOCALITATEA

NR. ORC

DOMICILIUL FISCAL :
STRADA

NR

NUMELE SI
PREMUNELE

BL.

AP.

CNP :

REPREZENTAT PRIN
IN CALITATE DE

Prin prezentul document, vă solicităm aprobarea anulării obligațiilor de plată accesorii, în conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, și a HCL nr. 22/ 2020.
Menţionăm că până la această dată am depus toate declaraţiile fiscale şi îndeplinim condiţiile necesare
acordării facilităţilor fiscale, respectiv:
(SE BIFEAZĂ)
o
o

o

o

toate obligaţiile bugetare principale 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;
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii
administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 15
decembrie 2020 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
Această condiţie se consideră 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;
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.
Reprezentant legal/
Contribuabil

…….……………………..

Data …………………

Semnătura ………………

Cămărzana:11.08.2020
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Bura Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

