Anexa la H.C.L. nr. 205 din 26.09.2019

PROCEDURA
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante
la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

1. Dispoziții generale
(1) Prezentul capitol se aplică pentru debitorii - persoane juridice,
persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31
decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de
organul fiscal central sub un milion lei.
(2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol şi debitorii - persoane
fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile
publice - care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie
2018 de un milion lei sau mai mari.
(3)Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018 datorate bugetelor locale, mai mari sau mai mici de 1 milion lei,
se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, optional, dacă consiliul local
stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
(4)Prin hotărârea prevăzută la alin. (3) consiliul local aprobă şi procedura
de acordare a anulării accesoriilor.
(5) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a
municipiului Roman și va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.
2. Obiectivul și scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la
plata obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare si diminuarea
arieratelor la bugetul local, precum și de respectare a principiului egalității de
tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și
mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice
cât și al persoanelor fizice și a celor asimilate acestora.
3. Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la
data de 15.12.2019 (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii ),
termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind
31.12.2019.
4. Condiții de eligibilitate a procedurii
(1). Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
principale restante la 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv,
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de
lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare
principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată
cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în
cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale,
obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod
corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de
15.12.2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
(2) Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate
suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează
obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie
2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019
până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia
rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15
decembrie 2019 inclusiv.
5. Modalitatea de implementare a procedurii
(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor
bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul
fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data de
29 noiembrie 2019
(2) După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal
comunică contribuabilului cuantumul obligațiilor de plată exigibile,
aflate în sold la data depunerii acesteia .

(3) Cererea de anulare a accesoriilor va fi analizată în termen de 5 zile de
la data înregistrării la serviciul de specialitate din cadrul Direcției de
Impozite și Taxe Locale. În urma analizei efectuate, se va întocmi un
referat de către serviciul de specialitate, care va fi supus spre aprobare
primarului Municipiului Roman, fără a fi necesară aprobarea fiecarei
cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de
acordare/neacordare, se va emite de către D.I.T.L. decizia privind
acordarea/neacordarea facilității.
(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza
referatului aprobat de către primarul municipiului Roman și a deciziei
de calcul a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare datorate bugetului
local al municipiului Roman pentru care sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din
evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care
a depus cererea;
(5) D.I.T.L., prin serviciile de specialitate, verifică îndeplinirea condiției
privind achitarea integrala a obligatiilor bugetare, precum și
respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri;
(6) Pentru notificările depuse de către contribuabil și pentru care nu a fost
depusă cerere de anulare până la 15.12.2019 sau a fost depusă cerere și
nu a fost soluționată favorabil, decizia de anulare a accesoriilor nu mai
produce efecte, reinstituindu-se procedura legală de calcul a
majorărilor de întârziere;
(7) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile
prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest
lucru.
Formularele anexă : Notificare, Cerere de anulare a accesoriilor, Adresa
de comunicare a obligațiilor de plată care intră sub incidența facilității, Decizia
de amânare a anularii accesoriilor, Decizia de anulare a accesoriilor și Decizia
de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, fac parte integrantă din prezenta
procedură.

A

Contribuabilul/împuternicit……………............................................…………..,
CNP ……..........................., B.I./C.I./A.I. serie …, nr. …………….., judeţ
.................., loc. ..........................., cod postal ................, sector ...., str.
............................................, nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel.
........................, fax ......................, adresa de e-mail ………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare
fiscala…....................., judeţ .................., loc. ..............................., cod postal .............,
sector ...., str. ......................................., nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel.
................................, fax ........................, adresa de e-mail ………………………,
înregistrat la registrul comerţului ........................................, la nr. ...........................,
cont IBAN …………………………………….., deschis la............................

NOTIFICARE
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr. ....../........ pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr.6/2019 în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii
administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, solicit acordarea facilităţii prevăzute la art.
23 din aceeaţi ordonanţa.

Nume şi Prenume
(semnătura)

B

Contribuabilul/împuternicit…………………………….......................................…………..,
CNP ……….............................., B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ .................., loc.
........................... ,cod postal ................, sector ...., str. ............................................, nr. ....., bloc ....,
scara ..., etaj ..., ap ...., tel. ........................., fax ......................., adresa de e- mail
…………………………….
Contribuabilul ………………………………...................……….., Codul de identificare
fiscala …....................., judeţ .................., loc. ..............................., cod postal ............., sector ....,
str. ......................................., nr. ....., bloc ...., scara ...,etaj ..., ap ...., tel. ..........................................
,fax ............................., adresa de e- mail …………………………………, înregistrat la registrul
comerţului ........................................, la nr. ............................., cont IBAN ……………………
……………….., deschis la......................................................

CERERE
de anulare a accesoriilor conform O.G. nr. 6/2019

În conformitate cu O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi
fiscale şi H.C.L. nr. ...... / ............... pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
6/2019, în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de
către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale, solicit acordarea facilităţii prevăzute la art. 23 din aceeasi
ordonanţă.

Nume şi P renume
(semnătura)

MUNICIPIUL ROM AN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

Către,
Având în vedere notificarea/cererea dumneavoastră nr. ................., înregistrată la Direcţia
Impozite şi Taxe Locale - Primaria Roman cu nr. .........................., art. 23 din O.G nr. 6/2019 privind
instituirea unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr. ......../2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019,
vă comunicăm că figuraţi în evidenţele fiscale, la data de ......................... cu:
1. Obligaţii de plată, conform notei de plată anexată;
2. Următoarele obligaţii de plată la 31.12.2018, inclusiv, care intră sub incidenţa facilităţii,
astfel:
Tipul creanţei

Debit la 31.12.2018

Majorări afe rente calculate până
la data __________

TOTAL
Precizăm urmatoarele:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de
organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019
inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019
şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu
s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal
central;
În acest caz, pentru efectuarea plăţii vă veţi adresa inspectorului care va întocmi nota de plată
cu actualizarea majorărilor de întârziere.
Vă mulţumim pentru colaborare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604,

E-mail: primaria@primariaroman.ro

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

DECIZIE
de amânare accesorii
Contribuabilul/împuternicit…………………………….......……….., CNP ………...................,
B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod postal
....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scară ... etaj ... ap ....
tel. ............................ fax ............................., adresa de e-mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală
…....................., judeţ ...................... loc. ........................... cod postal ............. sector ...., str.
............................................ nr. ....., bloc .... scară ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax
............................., adresa de e- mail …………………………………, înregistrat la registrul comertului
....................................................... la nr. ...........................,cont IBAN ……………………
……………….., deschis la ………………………………………...................
În temeiul art. 23 din O.G. nr. 6/2019 privind indtituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr.
....... /............. pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, având în vedere cererea nr. .............din
data de ...................... înregistrată la organul fiscal sub nr. ........... din data de ..............., precum şi
adresa de comunicare a organului fiscal nr. ...... din data de ....................., luând în considerare că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L.
nr............ /. .................pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, se emite următoarea decizie:
Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale, în sumă totală
de ................. lei, reprezentând
TIPUL CREANŢEI

ACCESORII

TOTAL
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conditiile Titlului vIII din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de
30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal
emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,
Întocmit,

Se completează numai în situaţia prevazută de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. ......./........... pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

DECIZIE
de anulare accesorii
Contribuabilul/împuternicit …..................................., CNP ..................., B.I./C.I./A.I. serie …,
nr. …………….., judeţ Neamt, loc. Roman, cod postal ......................., sector ...., str. ......................
..................., nr. ....., bloc........., scara ..., etaj ..., ap. ......, tel. ............................, fax .............................,
adresa de e- mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală …............
...................., judeţ.................., loc. ..........................., cod postal ......................., sector ...., str. ..............
..............................,nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. ............................, fax ..........................,
adresa de e- mail…………………………………, înregistrat la registrul comertului ......................., la
nr. ..........................., cont IBAN …………………………………….., deschis la ………..……………
…………………
În temeiul art. 23 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. .....
din .......... pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, având în vedere cererea nr. .................. in data
de, inregistrată la organul fiscal sub nr. ..................... din data de .........................., precum şi adresa de
comunicare a organului fiscal nr. ......................... din data de ..........................., luând în considerare că
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a
H.C.L. nr. ...../............... pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, se anulează următoarele creante:
Tipul creanţei

Suma - lei

Data anulării

Total

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, in conditiile Titlului VIII din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul
fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,
Întocmit,

*) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare
fiscala, după caz) etc.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604,

E-mail: primaria@primariaroman.ro

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

DECIZIE
de respingere a anularii accesoriilor
Contribuabilul/împuternicit……………………………………….., CNP ………...................,
B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judet .................. loc. ........................... cod postal
....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ............................ fax ............................., adresa de e-mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscala
…....................., judet .................. loc. ........................... cod postal ....................... sector ...., str.
............................................ nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. ................................, fax
............................., adresa de e- mail …………………………………, înregistrat la registrul comertului
...................... la nr. ..........................., cont IBAN …………………………………….., deschis la
………………………………………
În temeiul art. 23 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr.
....... /........ pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, avand in vedere cererea nr. ............. din data
de ................... inregistrata la organul fiscal sub nr. ............... din data de .............., precum si adresa de
comunicare a organului fiscal nr. ................ din data de ..........., luand in considerare ca nu sunt
indeplinite conditiile prevazute de O.G. nr. 6/2019 privind ainstituirea unor facilitati fiscale si a
H.C.L. nr. ......./........ pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, se respinge cererea de anulare a
majorarilor de intarziere.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulare a majorarilor de
intarziere......................................................................................................................................................
Temeiul de drept
.......................................................................................................................................................
Mentiuni privind audierea contribuabilului
.......................................................................................................................................................
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul
fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU,
Intocmit,

