
 

S.C. …………….……………………………  
CUI …………………………………………..  
Nr.Reg.Com. ………………………………..  
Adresa………………………………………..  
 
 
Către,  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice …….....………/ Administraţia Sectorului 
… a Finanţelor Publice  
 

NOTIFICARE  
 

                                                 Nr.____/_________,  
 

conform Ordinului MFP nr. 3831/23.11.2015  
 
 

Prin prezentul document vă informăm că S.C. …………….....................………………, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. …………………………….., cu domiciliul 
fiscal în Județul ………....……., Localitatea ………........……, Strada ……..………., 
nr……., bl……, sc…….., et. …., ap. …, nr. de telefon ....……….., adresă de e-mail 
……..............…. și având codul fiscal……........………….., își exprimă intenția de a 
beneficia de anularea următoarelor obligații de plată accesorii, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale:  
 
 
- Anularea penalizarilor de intarziere;   
 
- Reducerea la plat ă a unei cote de 54,2% din dobânda de întârziere  
 
 
 

Reprezentant legal  
    
 ................................... 

 
Data          Semnătura 
 
…………………………                                                                 ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model oferit de www.protectcontab.ro       



S.C. …………….……………………………  
CUI …………………………………………..  
Nr.Reg.Com. ………………………………..  
Adresa……………………………………….. 
 
 
Către,  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice …….………/ Administraţia Sectorului...  
a Finanţelor Publice  
 
 

CERERE DE ANULARE A OBLIGA ŢIILOR DE PLATĂ ACCESORII  
 

Nr.____/_________,  
 

conform Ordinului MFP nr. 3831/23.11.2015 
 
  

Prin prezentul document, S.C. ………..……………………, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. ………………., cu domiciliul fiscal în Județul ………...........……., 
Localitatea …………..…, Strada ………....…..…., nr……., bl……, sc……., et. ., ap..., 
nr. de telefon ……….., adresă de e-mail ………. și având codul fiscal………............, 
vă solicită anularea obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, după cum urmează:  
 
- Anularea penalizarilor de intarziere ;  
- Reducerea la plat ă a unei cote de 54,2% din dobânda de întârziere.   
 
Menţionăm că până la aceasta dată societatea noastră a depus toate declaraţiile 
fiscale şi îndeplineşte condiţiile necesare acordării facilităţilor fiscale, respectiv: 
debitele principale restante la 30 septembrie 2015 sunt stinse, diferența de dobândă 
de întârziere în cotă de 45,8% este stinsă, iar toate impozitele şi taxele sunt achitate 
conform legii.  
 
 
 
Reprezentant legal  
 
…….……………………..  
 
Data          Semnătura  
 
…………………        …………………… 
 
 
 
 
 
 
Model oferit de www.protectcontab.ro  


