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Nr…………………../……………….. 

 

 

 

 

CERERE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂȚILOR 

LA PLATA OBLIGAȚIILOR BUGETARE 

 

 

Subscrisa .........................................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ......................, judeţul 

..............................., codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna ............................................., 

satul/sectorul .................................., str. ................................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. 

......., et. ......, ap ......, identificat prin C.I.F.*)...................................................., tel./fax ........................, e-mail 

………………………………, reprezentată prin ..................................................................................2), în 

calitate de /acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ....................., 

judeţul ........................................, codul poştal ..................., 

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

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

B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..... nr. .............,  tel./fax............................, e-mail 

…................……………………,solicit acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi 

penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare, aşa cum sunt prezentate în: 

□ Procedura schemei de ajutor de minimis (societăți comerciale) (HCL 59/2013) 

□ Procedura privind aprobarea scutirii la plata obligaţiilor bugetare (societăţi fără scop lucrativ) (HCL 

61/2013) 

A. Creanţe fiscale aferente bunurilor aflate în proprietatea privată sau în proprietatea statului date spre folosinţă 

□ Impozit/taxă pe clădire □ Impozit/taxă pe teren □ Impozit mijloace de transport 

□ Alte taxe............................................................................................................. 

B. Creanţe nefiscale aferente bunurilor proprietate de stat date spre folosinţă în baza unui 

contract/abonament/acord nr.........../20...... 

Motivez cererea prin următorele condiţii: 

A. Economice 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............  

B. Funcţionale 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal referitoare la declaraţia mincinoasă, că la 

data prezentei cereri nu am de declarat modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la 

organul fiscal. 

 

 

 

Semnătură reprezentant,(ştampilă)                                                                            Data: 

 

 

 

  

                                                           
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice; 
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Acte necesare pentru societăţi comerciale: 

 

· situaţiile financiar - contabile aferente perioadei de referinţă; 

· Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societăţii; 

· Declaraţia privind dobândirea/scoaterea din evidenţă a bunurilor din proprietate sau în folosinţă, a 

modificărilor,extinderilor nedeclarate fiscal; 

· Declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al soc. comerciale/cooperatiste beneficiare, în 

formă scrisă şi autentificată la notar: 

· cu privire la faptul că societatea nu se află în stare de insolvenţă, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie 

condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activit. sale comerciale, iar 

acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor; 

· cu privire la faptul că nu este societate aflată în dificultate, în sensul privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 

restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

C244/01.10.2004, însoţită de bilanţurile contabile ale perioadei de referinţă; 

· cu privire la faptul că societatea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui 

ajutor de stat sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa 

integral recuperată; 

· care să se indice expres faptul că societatea nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă nici ca obiect 

principal şi nici ca obiect secundar de activitate. 

· privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali şi a anului fiscal curent. 

Notă: Declaraţiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (1) pot fi prezentate separat, sau pot fi 

cuprinse într-un singur înscris. 

 

 

 

 

 

Acte necesare pentru societăţi fără scop lucrativ: 

 

· situaţiile financiar - contabile aferente perioadei de referinţă; 

· declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al entităţii solicitante, în formă scrisă şi 

autentificată la notar, cu privire la faptul că nu desfăşoară activităţi economice şi că aceasta nu se află în 

insolvenţă, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar; 


