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ANEXA la HCL nr. 13/09.03.2016
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de
întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local, restante la 30
septembrie 2015 inclusiv
Prezenta procedură se aplică contribuabililor care la data de 30 septembrie 2015
înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local
Facilităţile fiscale se acordă pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale
principale restante la data de 30 septembrie 2015.
Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30
septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere
comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru aceasta nu
s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 (2) din Codul de procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în
evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv:
a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit
legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite prin acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
Sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile
de plată care, la această dată, nu sunt considerate obligaţii restante, iar ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după
caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
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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 situaţia 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,
respectiv până la data achitării debitului restant şi a procentului de majorare de întârziere
corespunzător (anterior datei de 31 martie 2016).
În cazul în care procedura de executare silită nu a fost începută, începerea ei se amână
până la data de 31 martie 2016, respectiv până la data achitării debitului restant şi a procentului
de majorare corespunzător (anterior datei de 31 martie 2016).
În vederea acordării facilităţii fiscale, contribuabilii depun la Registratura Primăriei
comunei Beica de Jos cererea de anulare a accesoriilor prin care solicită acordarea anulării
cotei de 70%, specificând în mod clar data la care va efectua plata.
La data la care contribuabilul doreşte să efectueze plata, se va prezenta la caseria
Primăriei comunei Beica de Jos care îi va elibera nota de plată în care sunt cuprinse debitul
restant la data de 30 septembrie 2015 precum şi cota de majorări de întârziere aferentă datei la
care se efetuează plata.
Daca contribuabilul achită integral obligaţiile de plată restante la data de 30 septembrie
2015 inclusiv, şi depune cerere de anulare a acesoriilor 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 obligaţiilor de plată.
Îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală a obligaţiilor restante la data de 30
septembrie este verificată de funcționarii compartimentului financiar-contabil și administrație
publică locală (impozite și taxe), iar operarea efectivă a anulării cotei de majorări de întârziere se
face în baza referatului întocmit de aceștia, verificat de contabil şi aprobat de conducătorul
instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tropotei Emanoil
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvetru-Vasile
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