U.A.T. COMUNA TOMEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 93
(privind anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate
bugetului local în condițiile O.U.G. nr. 69/2020)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Ștefan Timofte,
înregistrată sub nr.
din
, prin care propune spre analiză, dezbatere și aprobare un proiect de
hotărâre cu privire la anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale restante la
31 martie 2020 datorate bugetului local, conform procedurii din ANEXA la proiectul de HCL
promovat;
-proiectul de hotărâre cu nr.
din
întocmit de Primarul Comunei Tomești, Județul Iași,
domnul Timofte Ștefan, cu privire la:” anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare
principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Tomești, Județul Iași, în
condițiile O.U.G. nr. 69/2020 privind anularea unor obligaţii accesorii”;
-raportul Compartimentului de resort cu nr. din , întocmit de domnul Cristina Sorin, șef birou
impozite și taxe locale în cadrul Primăriei Comunei Tomești, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a
Consiliului Local Tomești cu privire la aprobarea anulării majorărilor de întârziere pentru obligațiile
bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Tomești, Județul
Iași, în condițiile O.U.G. nr. 69/2020 privind anularea unor obligaţii accesorii;
-avizele favorabile înregistrate sub numărul
din
ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.
69/2020, privind instituirea unor facilități fiscale; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare; Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (b) și alin. (4) lit. (c) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (c) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.Se aprobă aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 6/92020 privind anularea unor obligaţii
accesorii.
Art. 2. Se adoptă anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie
2020 datorate bugetului local, cât şi procedura din ANEXA 1, care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre;
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Comunei Tomești, Instituţiei Prefectului
Judeţului Iaşi, pentru controlul legalității actelor administrative, Biroului de impozite și taxe locale din
cadrul Primăriei Comunei Tomești, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire, altor persoane
fizice și juridice interesate.
Art. 4. Copii de pe prezenta hotărâre se vor afișa la sediul Primăriei Tomești precum și pe siteul instituției, pentru aducerea la cunoștința cetățenilor.
Adoptată azi: 30.07.2020
Președinte de ședință
Secretar,
Gabriel Mancaș

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
ANEXA LA H.C.L. TOMEȘTI NR. 93 DIN 30.07.2020
Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la
31 martie 2020 datorate bugetului local
ARTICOLUL 1
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.
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 prevăzutla 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 executarii
actului administrativ fiscal.
5. Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună
o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv.

ARTICOLUL 2
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 condiţii:
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, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi 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 declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv. 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 condiţiilor prevăzute la lit. a)-c),
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
ARTICOLUL 3
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori
prin declaraţie rectificativă
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 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia 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 declaraţia rectificativă se sting prin orice
modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite următoarele condiţii:
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, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi 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 declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv. 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;
ARTICOLUL 4
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31
martie 2020 și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a
obligaţiilor accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv
Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020
inclusiv și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor
accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, 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, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi 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 declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv. 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 condiţiilor prevăzute la lit. a)-c),
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
ARTICOLUL 5
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31
martie 2020 individualizate în decizii de impunere
1. Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, cu scadenţe anterioare datei de31
martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în
derulare la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile
bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local,se anulează, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
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 stabileşte în funcţie de data
comunicării deciziei, astfel:
o dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data
de 5 a lunii următoare, inclusiv;
o 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 accesoriilorse depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de
impunere, sub sancţiunea decăderii.
2. În sensul prezentului articol, prin inspecţie fiscală în derulare 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, se înţelege acea inspecţie pentru care nu s-a comunicat
persoanei controlate decizia de impunere 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.
3. Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor fiscale ce
urmează a începe după intrarea în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor
pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, în scopul
acordării anulării prevazute la art. 3, organul fiscal ia în considerare declaraţiile recificative depuse de
debitori până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare
restante.
ARTICOLUL 6
Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
1. Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea accesoriilor pot notifica organul fiscal local
(ANEXA 4.1.) cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor,dar nu mai tîrziu de 15 decembrie 2020 inclusiv (ANEXA 4.2.).
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 bugetarece constituie condiție pentru acordarea facilității
fiscale potrivit art. 2-5 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 eliberează din
oficiu certificatul de atestare fiscală, care cuprinde toate obligațiile bugetare datorate bugetului local, pe
care îl 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 emite decizie de amânarela plata a obligaţiilor accesorii (ANEXA 4.3.) ;
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 soluţionării 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 soluţionare a cererii potrivit art. (8) alin. 1.
6. Decizia de amânare la plată a accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (ANEXA 4.5.) sau a deciziei de respingere a
cererii de anulare a accesoriilor (ANEXA 4.4.);
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 situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot
face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată
după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare, se naşte dreptul de restituire al
debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
ARTICOLUL 7
Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal local
1. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 din procedură şi au înfiinţate
popriri la data aprobării HCL 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 disponibilităţilor baneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a
popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentînd obligaţii de plată care fac obiectul
amânării la plată în vederea anulării potrivit art. 6 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 (ANEXA 4.6.), în care se specifică în mod clar suma care reprezintă
accesoriile din adresa de înfiinţare a popririi. La această adresă se anexează decizia de amânare a
accesoriilor, emisă de organul fiscal.

ARTICOLUL8
Cererea de anulare a accesoriilor
1. Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se soluţionează 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
situaţiile prevăzute la art. 1-5, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea anulării.
ARTICOLUL 9
Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată
1. Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, beneficiază de
eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin
eșalonarea după data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului localși până la data de 15
decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor în condiţiile art. 3-5 din procedură.
2. Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, beneficiază de
eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin
eșalonarea după data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local și până la data de 15
decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor dacă eșalonarea la plată se finalizează
până la 15 decembrie 2020 inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene
de plată după data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, achitate odată cu
plata ratei de eșalonare, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.
3. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii,
debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată acordată, fără a le mai achita, urmând
ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor,
precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.
ARTICOLUL 10
Posibilitatea de contestare
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație
potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.
ARTICOLUL 11
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 art. 5 alin (3) din procedură, organul
fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.
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.

ANEXA 1.1.
Datele de identificare a contribuabilului P.J.

Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele și prenumele

Denumirea/Numele și prenumele

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

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

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal
..................................................................

Codul de identificare fiscală CNP
...................................................................

NOTIFICARE

În conformitate cu art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale, vă notific că intentionez să beneficiez de anularea obligaţiilor accesorii
datorate bugetului local, aferente obligațiilor de plată cu scadenţa până la 31.03.2020
inclusiv.

Nume și Prenume
…………………………………………
(semnătura)

*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.

ANEXA 1.2.
Datele de identificare a contribuabilului P.J.

Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele și prenumele

Denumirea/Numele și prenumele

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

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

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal
..................................................................

Codul de identificare fiscală CNP
...................................................................

CERERE* de anulare a obligaţiilor accesorii
În conformitate cu OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. Iaşi nr......../........ privind
Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie
2020 datorate bugetului local, în vederea anulării unor obligații fiscale accesorii administrate de către
compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, solicit acordarea
facilității prevăzute la art. XVII din aceeași ordonanță de urgență.
Precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de OUG 69/2020 și H.C.L.
nr......../........ privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, respectiv:
a) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii inclusiv, toate
obligaţiile de plată bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv;
b) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii inclusiv, toate
obligaţiile de plată bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu
termene de plată cuprinse între 01.04.2020 -15.12.2020 inclusiv;
c) au fost depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor
accesorii;
d) cererea este depusă în interiorul termenului prevăzut de art. IX litera d), din O.U.G. nr.
69/2020.
Nume și Prenume
…………………

(semnătura)
* cererea se depune pînă la 15 decembrie 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.
Procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31
martie 2020 datorate bugetului local

ANEXA 1.3
DECIZIE de amânare a obligaţiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele și prenumele

Denumirea/Numele și prenumele

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

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

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal
..................................................................

Codul de identificare fiscală CNP
...................................................................

În temeiul art. XIII din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale si a H.C.L. nr. ....../.............privind
Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie
2020 datorate bugetului local, avînd în vedere notificarea înregistrată la organul fiscal sub nr.
........./............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OUG 69/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale și a H.C.L. Iaşi nr. ........../.......privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor
pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se emite
următoarea decizie:
Se acordă amânarea la plată până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii aferente
obligațiilor fiscale bugetare principale de plată la data de 31.03.2020 inclusiv, dar nu mai târziu de
15.12.2020 inclusiv, în sumă totală de ..................... lei, reprezentând:

Nr.crt.

Tipul creantei

Obligatii accesorii (100%)

1.
2.
3.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea
decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Șef birou,
ec....................................

ANEXA 1.4
DECIZIE de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele și prenumele

Denumirea/Numele și prenumele

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

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

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală CNP

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

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

În temeiul art. XV din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri și ale HCL nr. ......./......... privind Procedura de
acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate
bugetului local;
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ................din data de .................., înregistrată la Primaria
com.Tomesti sub nr. ................... din data de .............., precum și Certificatul de atestare fiscală nr.
................... din data de ................;
Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL Iaşi nr. ............./........, privind
Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie
2020 datorate bugetului local;
se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale
restante la 31.03.2020 inclusiv.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
......................................................................................................................................................................
.... Temeiul de drept:
.............................................................................................................................................................
Mențiuni privind audierea contribuabilului:
.............................................................................................................................................................
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea
decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Șef birou,
ec. ...................................

ANEXA 1.5
DECIZIE de anulare a obligaţiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele și prenumele

Denumirea/Numele și prenumele

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

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

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal
..................................................................

Codul de identificare fiscală CNP
...................................................................

În temeiul art. IX din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr. ......./.......... privind
Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie
2020 datorate bugetului local, se emite urmatoarea decizie:
Se anulează obligatii accesorii în suma de ...................., aferente obligațiilor bugetare principale
datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea
decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Șef birou,
ec....................................

ANEXA 1.6
Către:
Banca....................................................................................
Adresa: .......................................................................

Referitor la:

Datele de identificare a contribuabilului P.J.

Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele și prenumele

Denumirea/Numele și prenumele

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

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

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal
..................................................................

Codul de identificare fiscală CNP
...................................................................

Având în vedere:
egii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;

bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

Vă notificăm suspendarea temporară a executării silite prin poprire, pentru adresa de înființare a
popririi nr. ......./...... înregistrată la Primaria com. Tomesti 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.

Sef birou,
ec...............................

Adoptată azi: 30.07.2020
Președinte de ședință

Secretar,
Gabriel Mancaș

