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Anexa nr. 1 la HCL nr. 42/2020
Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Rupea
I. Dispoziții generale
1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau
entitați fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale
restante administrate de organul fiscal al orașului Rupea .
2) Prin obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv se întelege:
a) Obligații bugetare , inclusiv amenzi pentru care s-a îndeplinit scadența sau termenul de plată până la
31 martie 2020 inclusiv;
b) Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data
de 31 martie 2020 înclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a îndeplinit termenul de plată prevăzut la art.
156 alin.(1) din Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;
c) Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca urmare a unei
inspecții fiscale finalizată până la data depunerii cererii și care privesc creanțe bugetare stabilite până la
data de 31 martie 2020;
d ) Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența
organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 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 de plată, potrivit legii, la
data de 31 martie 2020 inclusiv;
b ) Obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile
legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
4) Sunt considerate restanțe la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată
, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3), iar ulterior acestei date , dar nu mai târziu de 15
decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, dupa caz incetează suspendarea
executării actului administrativ fiscal.
5) pentru obligațile prevăzute la alin.(3) lit.b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitățiilor și tuturor accesoriilor. În
acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ
fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
II. Obiectul și scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor
bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de
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respectare a egalitații de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și
mijloacelor de acordare a facilitațiilor fiscale.
III. Durata aplicării procedurii
Prezenta procedură se aplică de la data aprobării hotărârii până la data de 15 decembrie 2020
inclusiv.
IV. Condițiile de anulare a accesoriilor
Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condiții:
a) Toate obligațiile bugetare restante , inclusiv amenzi restante la 31 martie 2020, 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 prevazută de lege toate obligațiile bugetare principale si accesoriile
administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 30 iunie 2020 si 30
septembrie 2020 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) Debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu sau depus declarații fiscale, obligațiile fiscale, au fost stabilite, prin decizie , de către organul fiscal local;
d) Debitorul depune crerea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sancțiunea decăderii.
V. Modalitatea de implementare a procedurii
Contribuabili interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, anexa nr.1.1 la procedură,
până cel târziu la data de 15 decembrie 2020. Cererea se depune la registratura organului fiscal local al
orașului Rupea.
În prealabil cererea este vizată de inspectorii din cadrul Serviciului Contabilitate Impozite
Taxe, moment în care aceștia eliberează din oficiu un certificat fiscal informativ, ce se înmanează
contribuabilului, din care vor rezulta atât creanțele principale restante, ce trebuie achitate cât și
suma ce urmează a fi anulată.
În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, inspectorii cu
atribuții atât în stabilirea cât și executarea silită vor analiza dacă impozitele și taxele locale înscrise în
certificatul de atestare fiscală sunt stabilite în mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile
fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru care sa solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere
fie a executării silite. În cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale contribuabilul este
înstiințat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local al orașului Rupea, în vederea
clarificărilor necesare. În acest caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim
de 30 de zile.
În urma analizei efectuate, se va întocmi în comun de către inspectori cu atribuții de stabilire cât
și de executare silită pentru persoane fizice si juridice o decizie de acordare a anulării accesoriilor
conform anexei 1.2 la procedură, sau o decizie de respingere a anulării accesoriilor conform anexei 1.3
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la procedură. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi
necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local.
Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 cu
modificările și completările ulterioare, referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. Decizia
poate fi contestată de catre contribuabili la organul fiscal local în baza art.270 din Legea 207/2015 cu
modificările și completările ulterioare. Solutionarea contestației se face cu respectarea Titlului VII
”Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale’’ din Legea 207/2015 cu
modificările și completările ulterioare.
Din momentul depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilii, au obligația ca până cel tarziu :
a) la data de 15 decembrie 2020 să achite toate obligațiile bugetare restante, inclusive amenzi restante la
31 martie 2020, administrate de organul fiscal local al orașului Rupea.
b) la data de 15 octombrie 2020, să fie achitate, obligațiile bugetare principale cat si accesoriile,
administrate de organul fiscal local cu termenele de plată scadente cuprinse între 30 iunie 2020 și 30
septembrie 2020.
Scăderea efectivă din evidențele fiscale a accesoriilor se operează după aprobarea cererii de anulare în
momentul achitării creanțelor bugetare sus menționate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
ANTAL MARIA
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