
            

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRAȘOV 

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 

Serviciul VENITURI BUGETARE 

      Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul) 
Nr. ........../……/20….              Nr. …..……/……/20…. 

Cod SIRUTA: 40287           

Codul de identificare fiscală: 4384419        

Adresă: str. Republicii, nr. 3, 0268-211313 

 

DECIZIE nr. ............ 

referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
1
 

 
 

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ......................................................................................... 

Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ..............................., judeţul ............................................, codul poştal 

..................., municipiul/oraşul/comuna...................................................., satul/sectorul ......................................., 

str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,  

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., 

C.I.F.
2
..............................................., tel./fax.................................., e-mail ............................................................. 

 

În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 

venituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii: 

Natura obligaţiei fiscale
3
.................................................................................. 

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată .......................................................................... 
 

Suma 

(obligații fiscale principale) 

- lei - 

Accesorii din care ...........................................................................
4 

Perioada Nr. de luni Cota(%) Suma 

(obligații fiscale accesorii) 

- lei - 

     

     

     

     

TOTAL:     
 

În conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  

prezentul înscris constituie titlu de creanţă. 

Vă invităm să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie, care constituie 

şi înştiinţare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: 

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la 

data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la 

data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 
 

Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din 

Legea nr. 207/2015, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul organului 

fiscal emitent. 

 
Conducătorul organului fiscal local, 

 

L.S.………………………………… 
(prenumele, numele şi semnătura) 

                                                 
1 Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii se comunică doar în situația în care accesoriile nu au fost notificate în Decizia de impunere pentru stabilirea 

impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice/juridice. 
2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);  
3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume) 
4 Accesoriile se vor calcula conform prevederilor art.  173 și art. 183, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 

 

Anexa nr. 19 

Model 2016 ITL 073 


