ANEXA LA HCL nr. 89/16.12.2015
Procedura de acordare a facilităţilor de anulare în cotă de 70 % a majorărilor de întârziere
aferente obligațiilor principale datorate bugetului local restante la 30 septembrie 2015 cu
condiția achitării integrale a obligațiilor de plată până la data de 31 martie 2016
Prezenta procedură se aplică contribuabililor care la data de 30 septembrie 2015, inclusiv
înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local.
Facilităţile fiscale se acordă pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente:
- obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv,
- obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă
prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie
2015, inclusiv,
- obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi stinse
până la această dată,
Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv se înţeleg obligaţiile de plată
pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, inclusiv amenzi.
Nu sunt considerate obligaţii de plată restante, obligaţiile de plată stabilite în acte
administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii.
În condiţiile în care contribuabilul renunţă la cererea de suspendare a executării silite, acesta
poate beneficia de anularea unei cote a majorărilor de întârziere, în condiţiile prezentei hotărâri.
În condiţiile în care procedura de executare silită a fost începută, se amână următorii paşi
prevăzuţi de lege pentru recuperarea obligaţiilor de plată (înfiinţarea popririlor, instituirea de
sechestre sau valorificarea bunurilor mobile şi/sau imobile) până la data de 31 martie 2016, inclusiv
respectiv până la data achitării debitului restant şi a procentului de majorare de întârziere
corespunzător (anterior datei de 31 martie 2016, inclusiv).
În cazul în care procedura de executare silită nu a fost începută, începerea ei se amână
până la data de 31 martie 2016, inclusiv respectiv până la data achitării debitului restant şi a
procentului de majorare de întârziere corespunzător (anterior datei de 31 martie 2016, inclusiv).
În vederea acordării facilităţii fiscale, contribuabilii depun la inspectorul de specialitate,
cererea de anulare a accesoriilor prin care solicită acordarea anulării cotei de 70 %, specificând
în mod clar data la care vor efectua plata.
La data la care contribuabilul doreşte să efectueze plata, se va prezenta la inspectorul de
specialitate care-i va elibera nota de plată în care sunt cuprinse debitul restant precum şi cota de
majorări de întârziere aferentă datei la care se efectuează plata.
Dacă contribuabilul achită integral obligaţiile de plată restante la data de 30 septembrie
2015, inclusiv şi depune cerere de anulare a accesoriilor aferente acestora, până la data de 31 martie
2016, inclusiv, se anulează cota de 70% a majorărilor aferente obligaţiilor principale restante
la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluţionează prin decizie de anulare a
obligaţiilor fiscale accesorii, emisă după achitarea integrală a obligațiilor de plată.
Îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală a obligaţiilor restante la 30 septembrie
2015, inclusiv este verificată de inspectorul de specialitate, iar operarea efectivă a anulării cotei
de majorări de întârziere se face pe baza referatului întocmit de acesta, verificat de şeful serviciului
şi aprobat de conducătorul instituţiei.

Nr. ............./…………..20….
CERERE DE ANULARE A OBLIGAŢIILOR FISCALE ACCESORII

D-le PRIMAR,

Subsemnatul(a)……………………………………1) Subscrisa……………………………...................
C.I.F.*)............................................, cu sediul în ROMÂNIA/………………………....,

judeţul

..........................................., codul poştal......................., municipiul/oraşul/comuna………………………
satul/sectorul…………………………

, str. …………………………………, nr. ..…, bl. ……..,

sc. ….., et. …., ap. ……., tel/fax ………………………., e-mail ………………………………..,
reprezentată prin …..............................................2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul 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. ........................., C.I.F. *)………………………………, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi a
HCL nr. ........./2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, solicit anularea unei cote de 70 % din
majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30.09.2015.
Fapt pentru care, pentru a putea beneficia de anularea cotei de 70% din majorările de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale restante la 30.09.2015, solicit o situaţie a obligaţiilor fiscale exigibile la data plăţii.
Declar pe propria răspundere că voi achita integral debitul restant la data de 30 septembrie şi
majorările aferente până la data de ……………………………
Data
………………………

Semnătura
…………………………..

_______________________
1)

Se completează în cazul persoanelor fizice;
Se va completa: codul de identificare fiscală(codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare
fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz): numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc.
2)
Se completează în cazul persoanelor juridice;
*)

Codul de identificare fiscală:..................................
Adresă/cont IBAN/telefon/fax/e-mail
Nr. …………./…………../20….

DECIZIE
de anulare a cotei de 70% din obligaţiile fiscale accesorii
Numele şi prenumele./Denumirea debitorului ....................................................................................
Domiciliul/Sediul: România/......................................., judeţul .........................................., codul poştal
......................, municipiul/oraşul/comuna ...................................................................., str. .....................
........................................, nr. ............., bl. ........, sc. ........, et. ....., ap. ...........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ..................nr.
......................., C.I.F. *)............................................, telefon/fax .................................., e-mail
............................................
În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale şi a HCL nr. ............../2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, se anulează cota
de 70% reprezentând majorări de întârziere aferente obligaţiilor principale neachitate până la data de 30
septembrie 2015, respectiv suma de ............................... lei.

Data anulării

Conducătorul organului fiscal local,
L.S. ....................................................
(prenumele, numele şi semnătura)

*)Se

vor completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,
după caz) etc.

