Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 148 din 30.07.2020

Procedura
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Roman

Art. 1 Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri
Pentru a beneficia de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de
până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor
fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau
date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de
contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice
sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de
urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2,
proprietarii sau utilizatorii clădirilor care au fost obligați, potrivit legii, să își
întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de
urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care
se certifică întreruperea parțială a activității economice, au obligația ca până la
data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local – Direcția
Impozite și Taxe Locale o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație
pe proprie răspundere.
În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință
pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau
juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe
propria răspundere trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în
următoarele situații:
a)au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea
chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform
prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
b)cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților
economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de
folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă
total și/sau parțial activitatea economică.
Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50%
din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor

activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de
întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.
Declarația va fi însoțită de copie după contractul de închiriere și după
actul adițional încheiat cu chiriașul din care să rezulte că s-a redus chiria cu
minim 50%, precum și de declarațiile pe proprie răspundere ale
chiriașului/utilizatorului în care se va menționa fie întreruperea totală a
activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie
întreruperea parțială a activității economice. Chiriașii/utilizatorii care și-au
întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru
situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri.
Art. 2 Acordarea unor facilităţi la plata taxei lunare pe clădiri
Pentru a beneficia de scutire de la plata taxei pe clădiri pe perioada stării
de urgență, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de
folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților
administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie
2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local – Direcția Impozite și Taxe
Locale o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria
răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa
prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității
proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.
Art. 3 Acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate
pentru ocuparea domeniului public
Pentru a beneficia de scutire la plata taxei si chiriei datorate pentru
ocuparea domeniului public cu panouri publicitare respectiv taxa pentru utilizare
temporara a locurilor publice asa cum este prevazut la art. VI din O.U.G. 69/
2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal,
precum si pentru instituirea unor masuri fiscale utilizatori au obligatia ca pana la
data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la D.I.T.L. Roman o cerere de
acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu
documente justificative, după caz.
Art. 4 Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local
Sfera de aplicare
1. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri debitorii persoane juridice,
persoane fizice, indiferent de forma de proprietate, sau asocieri şi alte entități
fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice

în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţiile bugetare
principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv.
În categoria debitorilor prevăzuți la pct. 1 se includ și următorii debitori:
a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea
potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare,
inclusiv legii penale, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere
a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a
răspunderii;
c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit
prevederilor legale în vigoare;
d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai
obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale
stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea
unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanță de urgență, respectiv până
la data de 14 mai 2020;
e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor
obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca
urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale în
derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de
impunere.
2. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31
martie 2020, inclusiv, se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până
la 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/18.03.2020 privind
unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere
comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu
s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de
procedură fiscală, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente
perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal
local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în
vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului
local, ca urmare a unei inspecţii fiscale;
c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31
martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de
organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către

contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi
existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie
2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe
decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la
data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada
cuprinsă intre 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv.
3. Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la
plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este
suspendată în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.
4. Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care
la această dată, se află în situația prevăzută la alin. (3), iar ulterior acestei date,
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde
valabilitatea sau după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ
fiscal.
5. Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea
accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la
efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv.
Art. 5 Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
restante la data de 31 martie 2020
Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local,
restante la 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate
prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare,
prescripție, dare în plată şi prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între
data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații

fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal
local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea
condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Art. 6 Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate
suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă
Accesoriile aferente diferențelor de obligaţii bugetare principale declarate
suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează
obligaţiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții:
a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă
se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite următoarele condiții:
1) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate
prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare,
prescripție, dare în plată şi prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
2) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între
data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
3) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații
fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal
local;
4) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea
condițiilor prevăzute la punctele 1) – 3), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Art. 7 Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această
dată.
Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, se anulează dacă
sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător următoarele condiții:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate
prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare,
prescripție, dare în plată şi prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între
data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații
fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal
local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea
condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Art. 8 Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de
impunere
1. Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, cu
scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii
de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situației
fiscale în derulare la data intrării in vigoare a O.U.G. 69/ 2020, se anulează,
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de
plată care se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună,
termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună,
termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune pana la data de 15.12.2020, sub
sancțiunea decăderii.
2. În sensul prezentului articol, prin inspecție fiscală în derulare la data intrării
în vigoare a O.U.G. 69/ din 14 mai 2020 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor
masuri fiscale, se înţelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a
comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în
vigoare a acesteia.

3. Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după
intrarea în vigoare a O.U.G. 69/ 2020 în scopul acordării anulării prevăzute la
art. 6, organul fiscal ia în considerare declarațiile rectificative depuse de
debitori până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii aferente
obligaţiilor bugetare restante.
Art. 9 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor
bugetare restante
1. Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea accesoriilor pot
notifica organul fiscal local cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie
2020 inclusiv.
2. După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul și-a îndeplinit
obligațiile declarative până la data depunerii notificării, efectuează stingerile,
compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine
a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale
potrivit art. 5- art. 8 din procedură. În cazul în care se constată că debitorul nu
și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
3. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul
fiscal local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală si /sau o nota de
plata , pe care le comunică debitorului.
4. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) obligaţiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în
vederea anulării. În acest caz, organul fiscal local emite decizie de amânare la
plata a obligaţiilor accesorii;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru
obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data
soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a
accesoriilor.
5. Prevederile alin. (4) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluționare
a cererii potrivit art. (8) alin. 1.
6. Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare din
următoarele situații:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere
a cererii de anulare a accesoriilor;
b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune
cerere de anulare a accesoriilor.

7. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile
care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost stinse după data de
14 mai 2020 (data intrării în vigoare a OUG 69/2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri fiscale), se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, numai
dacă se depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv și s-a emis decizia de anulare a accesoriilor.
8. În situația în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de
14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, se naște dreptul de restituire al
debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
Art. 10 Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal
local
1. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea 207/2015 Codul de
procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au
notificat organul fiscal potrivit art. 9 din procedură şi au înființate popriri pana la
data aprobării H.C.L. privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor
pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate
bugetului local, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților
bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din
sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care
fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. 9 alin. (4) lit. a), din
prezenta procedură;
2. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin
poprire, dispuse, potrivit legii, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie2020
inclusiv.
3. În acest sens, organul de executare va emite către bănci o adresă de
suspendare temporară a executării silite prin poprire, în care se specifică în
mod clar suma care reprezintă accesoriile din adresa de înființare a popririi. La
această adresă se anexează decizia de amânare a accesoriilor, emisă de organul
fiscal.
Art. 11 Cererea de anulare a accesoriilor
1. Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se
soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
2. Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei
proceduri în oricare din situațiile prevăzute la art. 4-8, independent sau cumulat,
dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.
Art. 12 Menținerea valabilității facilităților fiscale
Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și în
următoarele cazuri:
a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a
contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală si /sau nota de
plata art. 8 alin (3) din procedură, organul fiscal constată existența unor obligații
bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală si /sau nota de
plata.
Art. 13 Posibilitatea de contestare
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se
poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 Codul de
procedură fiscală
Art. 14 Unde prezenta procedură nu dispune, se aplică prevederile
O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
Formulare utilizate.:
1. Cerere privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale
folosite pentru activitatea economica proprie ( F01);
2. Cerere privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale date
in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de
contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte
persoane fizice sau juridice ( F02);
3. Cerere privind scutirea de la plata taxei pe cladiri datorate de catre
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de
folosinta a unei cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a
unitatilor administrativ-teritoriale ( F03);
4. Cerere privind acordarea scutirii de la plata taxei si a chiriei datorate
pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare ( F04);
5. Cerere privind scutirea de la plata taxei pentru utilizare temporara a
locurilor publice ( F05);
6. Declaratie pe proprie raspundere ( F06);
7. Notificare PF/ PJ ( F07);
8. Adresa de comunicare a obligațiilor de plată care intră sub incidența
facilității( F08);
9. Decizia de amânare a anularii accesoriilor( F 09);
10. Cerere de anulare a accesoriilor( F 10);
11. Referat ( F 11);
12. Decizia de anulare a accesoriilor( F 12);
13. Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor( F 13);
14. Adresa catre banca privind suspendarea temporara a executari silite
prin poprire( F14);

Formular 01
Nr. ………… / ………..

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
privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale folosite pentru
activitatea economica proprie
Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L.
............./........................ privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr.
69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit reducerea impozitului pe
cladiri,
cu
o
cota
de
.............
pentru
imobilul
situat
in,
.........................................................................................................valoare impozabila
....................................aflat in proprietatea.......................................................folosit
pentru activitatea economica proprie, intrucat pe perioada starii de urgenta s-a
intrerupt
total/partial
activitatea
conform
(act
normativ).........................................................................................................................
Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii
de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la
data de 15 septembrie 2020, inclusiv.
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având
obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri
astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Formular 02
Nr. ………… / ………..

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
privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale date in folosinta printr-un
contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor
activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice
Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr. ..../....... privind adoptarea unor
masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit reducerea impozitului
pe
cladiri,
cu
o
cota
de
.........
pentru
imobilul
situat
in
Roman,
......................................................valoare impozabila........................ aflat in proprietatea
................................ dat in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract
pentru
desfasurarea
unor
activitati
economice
catre
........................................................................................................................................
intrucat pe perioada starii de urgenta s-a intrerupt total/partial activitatea conform (act
normativ)............................................................................................. , declar ca:
-am renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta
forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a
instituit starea de urgenta;
-cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate de activitatilor economice nu au fost
utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost
obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/ sau partial activitatea economica.
P.J/PF a procedat la verificarea daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta
pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice a fost afectat de
intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.
Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta
emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la
data de 15 septembrie 2020, inclusiv.
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având
obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri
astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Formular 03
Nr. ………… / ………..

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
privind scutirea de la plata taxei pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari,
titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica
sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr. ..../......... privind adoptarea
unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit scutirea de la
plata taxei pe cladiri, pe durata starii de urgenta, pentru imobilul situat in Roman,
.....................................................................................................................................................
proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate/
inchiriate/date in administrare/folosinta si utilizate de ....................................................... intrucat pe
perioada starii de urgenta s-a intrerupt total activitatea conform (act normativ) ................................

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la
data de 15 septembrie 2020, inclusiv.
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având
obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri
astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Formular 04
Nr. ………… / ………..

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
privind acordarea scutirii de la plata taxei si a chiriei datorate pentru ocuparea
domeniului public cu panouri publicitare

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr...../........ privind
adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit acordarea
scutirii de la plata taxei si a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri
publicitare nedecorate, pentru perioada.............................., conform art._____ din HCL nr._______.
Subsemnatul ____________________________reprezentant al SC _________________________,
in calitate de _______________________, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.
326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta și a stării de
alertă
s-a
intrerupt
total/partial
activitatea
conform
(act
normativ)
____________________________________________________
Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta
emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la
data de 15 septembrie 2020, inclusiv.
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având
obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri
astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Formular 05
Nr. ………… / ………..

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
privind scutirea de la plata taxei pentru utilizare temporara a locurilor publice

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr. ...../...... privind
adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit scutirea
taxei de folosinta teren ..............................., pentru perioada starii de urgenta intrucat a fost
intrerupta total/partial activitatea desfasurata de catre ............................ conform (act normativ)
........................ la imobilul situat in ......................................................................................................
Mentionez ca detin contractul de folosinta nr............... prelungit prin actul aditional nr. ...................
si obiectul de activitate la spatiul/terenul situat in .............................................................. a fost
...............................................................................................................................................................
Pentru intreruperea partiala/totala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de
urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la
data de 15 septembrie 2020, inclusiv.
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având
obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri
astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Formular 06
Nr. ………… / ………..

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

DECLARATIE

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr.
..../.......... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru
instituirea unor masuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile
art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de
urgenta s-a intrerupt total/partial activitatea economica conform (act
normativ)................................. desfasurata in imobilul situat in Roman
.......................................proprietatea/
in
folosinta
conform
contract
…………………………….…………………………...................................................
Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii
de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Formular 07
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.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor
facilităţi fiscale şi H.C.L. nr. ....... / ............ pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.
69/2020 în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, solicit
acordarea facilităţii prevăzute la art. XVII din ordonanţă.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)

Formular 08

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

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. .........................., O.U.G. nr. 69/2020 privind
instituirea unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr. ......... / ........ pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.
69/2020, vă comunicăm că figuraţi în evidenţele fiscale, la data de ......................... cu:
1. Obligaţii de plată, conform certificat de atestare fiscală / nota de plată;
2. Următoarele obligaţii de plată la 31.03.2020, inclusiv, care intră sub incidenţa facilităţii, astfel:
Tipul creanţei

Debit la 31.03.2020

Majorări aferente calculate până
la data __________

TOTAL
Precizăm urmatoarele:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul
fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020
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 01.04.2020 și 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.
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,

Formular 09

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

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 O.U.G. nr. 69/2020 privind indtituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. ......... / ........ pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, 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.U.G. nr. 69/2020
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. ......... / ........ pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, 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 45 de zile de la
data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

Se completeazî numai în situaţia prevazută de O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a
H.C.L. nr......../............pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020.

Formular 10
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.U.G. nr. 69/2020

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale
şi H.C.L. nr......../ .......... pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, în vederea
anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, solicit acordarea facilităţii
prevăzute la art. XVII din ordonanţă.

Data

Nume şi Prenume
(semnătura olografă/ digitală)
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DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

APROBAT PRIMAR

REFERAT

Având în vedere prevederile H.C.L. ......../.................privind aplicarea
prevederilor O.U.G. 69/2020 pentru acordarea unor facilități fiscale, considerăm că
contribuabilul avand C.U.I/ CNP ____________________________, cu sediul /
domiciliu în Roman, str. ____________________, nr. bl.
ap.
poate beneficia de
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, în sumă
totală de _________, astfel:
Tip impozit

Total de achitat

lei Accesorii ce se vor anula

Total

DIRECTOR EXECUTIV,
SEF SERVICIU,

Intocmit,
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DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
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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 O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. ......./.......pentru aplicarea prevederilor
O.U.G. nr. 69/2020, având în vedere cererea nr........... din 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.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea
unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr.................../........... pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, se anulează
următoarele creante:
Tipul creanţei

Suma - lei

Data anulării

Total

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare, în termen de 45 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.
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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 O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. ...../ ....... pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, 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.U.G. nr. 69/2020
privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. ....../ ....... pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.
69/2020, se respinge cererea de anulare a majorarilor de intarziere.
Motivele de fapt, pentru care se respinge cererea de acordarea anularii majorarilor de intarziere
....................................................................................................................................................................................
Temeiul de drept
....................................................................................................................................................................................
Mentiuni privind audierea contribuabilului
....................................................................................................................................................................................
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la
data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,
SEF SERVICIU,

Intocmit,
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
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DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. _________ din _____________

E-mail: ditl@primariaroman.ro

Către:
Banca....................................................................................
Adresa: .......................................................................
Referitor la:
Datele de identificare a contribuabilului P.J / P.F.
Denumirea/Numele și prenumele
................................................................... ....................................................................
Sediul social/Punct de lucru
Domiciliul fiscal
.................................................................. ....................................................................
Codul de identificare fiscala
CNP
.................................................................. ………………….........................................
Având în vedere:
art. XIV din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum
şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
H.C.L. nr. ......../.........., privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare
principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;
adresa de înființare a popririi nr. ................../.........................,
Vă notificăm suspendarea temporară a executării silite prin poprire, pentru adresa de înființare a popririi nr.
......./...... înregistrată la D.I.T.L Roman sub nr. ................/....., asupra conturilor bancare ale debitorului, în ceea
ce privesc accesoriile, amânate la plată conform Deciziei de amânare a obligaţiilor accesorii nr. ......./........; suma
pentru care vă solicităm suspendarea temporară a executării silite prin poprire este în cuantum de ................., și
reprezintă accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la 31.03.2020
inclusiv.
Suspendarea executării silite prin poprire este valabilă până la finalizarea cererii de anulare a obligatiilor
accesorii, dată la care organul fiscal local va emite o notificare în acest sens.

DIRECTOR EXECUTIV,
SEF SERVICIU,

Intocmit,

