CERERE DE ANULARE MAJORĂRI PENTRU
PERSOANE JURIDICE
Nr. Înreg. ...................................................

Către,
Municipiul Miercurea Ciuc
Serviciul Impozite, Taxe și alte Venituri

Subscrisa............................................................................................................. cu sediul în
localitatea..........................................................județ/sector.........................................,strada......
.............................................................nr..................bl....................sc................ap......................
Cod unic de identificare....................................................................., înregistrat la registrul
comerţului........................................................tel..........................................fax..........................
de
e-mail:..........................................................reprezentat
.....................,
adresa
de
...............................................................
în
calitate
de
acționar
unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar,
domiciliat
în:
judeţ........................,
loc.............................................,cod poştal ................................, sector............, strada
...................................................., nr. ......., bloc ... scara .... etaj.... ap. ...,
tel...................................., posesorul B.I./C.I./A.I./Pașaport seria ...............nr......................
CNP........................................................ având
în
vedere
prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 6 / 2019 și HCL nr. 281/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale și
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante
la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate de către contribuabili bugetului local al municipiului
Miercurea Ciuc, prin prezenta solicit să-mi aprobați anularea accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, care intră sub
incidența facilităților prevăzute de actul normativ, având în vedere că toate obligațiile
principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și
accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 01 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019
inclusiv, amenzile contravenționale aflate în executare silită la organul fiscal local, precum și
obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale unt stinse prin orice modalitate
de plată până la data depunerii prezentei cereri.
Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile art. 326 a Codului penal privind
falsul de declarații că la data prezentei cereri socitatea/instituția nu are alte modificări ale
materiei impozabile față de ultima declarație depusă la organul fiscal.
În cazul în care organul fiscal solicită clarificarea situației fiscale din motive
imputabile societății/instituției pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările și
documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgență.
În caz de nefurnizare a informațiilor și documentelor solicitate sunt de acord cu
amânarea termenului de emitere a deciziei pentru anularea majorărilor de întârziere.

Data.......................................

Semnatura, LS

