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Hotărârea a fost adoptată  14 voturi "pentru" 0 abţinere 0 împotrivă

SECRETAR GENERAL
CIOCA GABRIELA LENUŢA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NITU MONICA

Art.l. Se aprobă procedura privind anularea accesoriilor în cajzul obligaţilor
bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Victoria,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţea^ă primarul Or.
Victoria prin aparatul propriu de specialitate.

privind Codul

HOTĂRĂŞTE:

administrativ;
In temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 -

martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului L^cal Victoria şi

propunerile făcute în şedinţă;
Având in vedere prevederile Capitolului II, art.VIII - XXII

obligaţii accesorii" din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii
227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, debitorii
persoane juridice, persoane fizice, indiferent de forma de prprietate, saji asocieri fara
personalitate juridica, persoane fizice care desfăşoară activităţi econpmice in mod
independent sau exercita profesii libere, care au obligaţiile bugetare princi^ale restante la
data de 31.03.2020, pot beneficia de anularea unor obligaţii accesorii aferente creanţelor
bugetare datorate bugetului local.

'anularea unor

la data de 31locale privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante
Luând în dezbatere raportul nr. 9359/15.07.2020 întocmit de biroul impozite şi taxe

.2020.Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07
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privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local at Oraşului

Victoria
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Art I. Sfera de aplicare
(1)Prezenta procedura se aplică pentru toate categoriile de contribuabili, persoane

fizice, persoane juridice sau entităţi fara personalitate juridica, care la data de 31 martie 2020
inclusiv figurează cu obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local
al Oraşului Victoria;

(2)în sensul prezentei Hotărâri, prin obligaţii bugetare principale restante la data de
31 martie 2020 inclusiv se înţelege:

a)obligaţii bugetare, inclusive amenzi pentru care s-a împlinit scadenţa sau t^rmenul
de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv.

b)diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de inipunere
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 Legea nr. 207/2015 privind Cddul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

c)obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la dată de 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 cţiprinsă
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 între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv;

e)facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul papitol
îşi menţine valabi^itatea şi în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de
soluţionare a contestaţiei chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a)obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi 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 data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată
care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei
date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde
valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării 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 tuturor accesoriilor. în

Procedura privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor

bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului

local al Oraşului Victoria



acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului
administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2020.

Art. II
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data

de 31 martie 2020
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie

2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzile, restante la data de 31

martie 2020 inclusiv, administrate de Oraşul Victoria, se sting prin orice modalitate prevăzută
de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 2074015, cu
modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de Oraşul Victoria cu

termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;

c)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea ţn mod
corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie
2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

d)Accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu fac obiectul
hotărârii.

ART. III
Cererea de anulare a accesoriilor
Cererea se depune la registratura primăriei sau pe adresa de email

primaria.victoria@vahoo.com pana la data de 15 decembrie inclusiv.

In cazul in care se constata neconcordante in evidentele fiscale, contribuabilul este
instiintat de indata pentru a se prezenta la sediul primăriei in vederea clarificariilor ne^esare,
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

ART. IV
Dispoziţia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor

Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluţionează
prin dispoziţie de aprobare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cer^rii de
anulare a accesoriilor.I

Dispoziţia se comunica contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, referitor la comunicarea actelor administrativ
fiscale.

Dispoziţia poate fi contestata de către contribuabil la organul fiscal local emit^nt in
baza art. 270 din Legea 207/2015 care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la

organul fiscal local emitent.



Art.2 împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie conf. art.

270 din Legea 207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la

organul fiscal local emitent.

*Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protebţia

Regulamentului (UE ) 2016/679.

iilor

Anularea accesoriilor operează la data indeplinirii de către contribuabil a obliga

de plata prevăzute la art.II din procedura stabilita prin HCL nr..

Respingerea cererii este motivată de:

Accesorii (lei)

Total

Tip impozit/taxa

OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

Dispune:
Art.1 Se aproba/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând:

de

In baza prevederilor OG nr.69 din 2020 privind instituirea unor facilitaţi fiscale.

In temeiul prevederilor HCL nrdata cu privire la Procedura de acordare a

anularii accesoriilor in cazul obligaţiilor bugetare restante la 31.03.2020 datorate bugetului

local al Oraşului Victoria,

Referatul cu nr.al biroului impozite si taxe

Având in vedere ca s-au achitat obligaţiile in sold, datorate de contribuabil in \jaloare

conform prevederilor OG nr.69 din 2020, in temeiul art.196 alin(l) liţb din

CNP

privind
domiciliul/sediul_

/CIF

din data
Având în vedere: Cererea nr._

contribuabilul:

CIF/CNP

cu  domiciliul/sediul
A contribuabilului

privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor la plata

DISPOZIŢIA
dinNr.

Anexa 1 la Procedura


