PROIECT
dezbatere publica
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOILESTI
JUDETUL VALCEA

Expunere de motive
privind acordarea facilitatilor fiscale de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Stoilesti,
precum si aprobarea procedurii de anularea acestora

Avand in vedere stimularea conformarii contribuabililor la plata obligatiilor fiscale,
revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii insolventei, maximizarea incasarilor bugetare si
diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si respectarea principiuluie galitatii de tratament,
respective stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor simijloacelor de acordare a facilitatilor
fiscale, atat in cazul persoanelor juridice angajate sau nu in activitati comerciale, cat si al
persoanelor fizice si a celor assimilate acestora;
Tinandcont de prevederile art.XVII, coroborat cu capitolul II art. VIII si XVII din
O.U.G nr.69/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
precum si pentru instituirea unor facilitate fiscale, se propune Consiliului Local al Comunei
Stoilesti acordarea facilitatilor fiscale de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Stoilesti,
precum si aprobarea procedurii de anulare a acestora, cu conditia achitarii tuturor obligatiilor
fiscal principale restante , inclusiv a amenzilor existente in evidentele fiscale la data de
31.03.2020, datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice, inclusiv a debitelor existente in
evidentele fiscal si acesorilor calculate in perioada 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de
anulare a acestora. De asemnea debitele principale restante, inclusive amenzile vor trebui
achitate pana la data depunerii cererii prin care se solicita anularea accesoriilor din partea
contribuabilului, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2020, data limita de depunere a cererilor de
anularea acesoriilor de catre solicitanti personae fizice sau juridice.
Primar,
Ionescu Iulian - Florin

Nr.6619/26.10.2020
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JUDETUL VALCEA

HOTARARE
privind acordarea facilitatilor fiscale de anularea aceseoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Stoilesti, precum si aprobarea
procedurii de anulare a acestora
Consiliul Local al comunei Stoilesti intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere referatul comunei intocmit de catre primarul comunei Stoilesti, in calitate de
initiator
Tinand cont de pervederile art.XVII, coroborat cu capitolul II art. VIII_XVII din O.U.G
nr.69/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privindCodul Fiscal, precum si pentru
instituirea unor facilitate fiscale, precum si a Legii nr. 52/2003 privind transparent decizionala in
administratia publica;
Potrivit dispozitiilor art.129, 133 alin.2, art,139 si 196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privindCodul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba acordarea facilitatilor fiscale de anularea acesoriilor in cazul obligatiilor bugetare
principale restante, la data de 31.03.2020, inclusive amenzi, datorate bugetului local al Comunei Stoilesti
de catre persoanele fizice si juridice.
Art.2. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale de anulare a acesoriilor in cazul
obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv amenzi, datorate bugetului local al
comunei Stoilesti de catre persoanele fizice si juridice, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Secretarul comunei Stoilesti, respective
Compartimentul Taxe si Impozite Locale.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ionescu Iulian-Florin

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Obogeanu Gheorghe

PRIMARIA COMUNEI STOILESTI

ANEXA

TAXE SI IMPOZITE LOCALE

PROCEDURA
privind acordarea facilitatilor fiscale de anulare a aceseoriilor in cazul obligatiilor bugetare
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv amenzi, datorate bugetului local al comunei
Stoilesti

1. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica pentru toate categoriile de debitori, cu ar fi persoane fizice si
juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica,
persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care execrita
profesii libere.
(2) Anularea acesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020
datorate bugetelor locale, se aplica de catre unitatile administrativ-teritoriale, optional, daca
consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi.
(3) Prin hotatarea prevazuta la alin.(2), consiliul local aproba si procedura de anulare a
acesoriilor.
(4) Prin obligatii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv amenzi, se intelege:
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de
31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscal principale scadente în perioada cuprinsă între
data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri
economiceși fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere
communicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentrua cestea nu s-a împlinit
termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații
bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data
intrării învigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscal sau a
verificării situației fiscal personale;
c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin
declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1
aprilie 2020 și data depuneriicererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) Alte obligații de plată individualizate în titlurile xecutorii emise potrivit legii și existente
în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și
obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organelle fiscale, aferente perioadelor
fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscal în perioada
cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anularea accesoriilor inclusiv
(5) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordatși sunt înderulare înlesniri la 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.
(6) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care,
la această dată, se află înoricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea
sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și
tuturor accesoriilor. Înaces tcaz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele
suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anularea a accesoriilor
inclusiv.
2. Obiectul si scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformarii contribuabililor la plata obligatiilor fiscale,
revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii insolventei, maximizarea incasarilor bugetare si
diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si respectarea principiului egalitatii de tratament,
respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor
fiscale, atat in cazul persoanelor juridice angajate sau nu in activitati comerciale, cat si al
persoanelor fizice si a celor assimilate acestora.
3. Durata si conditiile aplicarii procedurii
(1) Prezenta procedura se aplica de la data intrarii in viguare a hotararii pana la data de
15.12.2020, inclusive (data limita de depunere a cererii sub sanctiunea decaderii), termenul de
solutionare de catre organul fiscal a cererilor depuse in termen fiind 31.12.2020.
Procedura vizeaza anularea acesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020,
daca
sunt
indeplinite
cumulative
urmatoarele
conditii:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate
de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anularea a
accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu
modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anularea a accesoriilor
inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal c entral
cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data
depunerii cererii de anularea a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consider îndeplinită și
încazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au
fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător
a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sancțiunea decăderii.

(2) Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar
de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu
scadențea anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se
anulează dacă sunt îndeplinite cumulative 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 obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin
orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiileprevăzute la art. IX lit. b)-d).
(3) Toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențeante anterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulative și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. IX lit. b)-d).
(4)Toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul
fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate îndecizii
de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale în
derulare la data intrării în vigoare a O.U.G nr.69/2020 se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulative următoarele condiții:
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate îndecizia de impunere
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depuneîn termen de 90 de zile de la comunicarea
deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.
(5) În sensul prezentului capitol, prin inspecție fiscal sau verificare a situației fiscal
personale înderulare la data intrări iînvigoare a O.U.G nr.69/2020, se înțelege acea inspecție sau
verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data
intrării învigoare a prezentei proceduri.
(6) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării
învigoare a O.U.G nr.69/2020, în scopul acordării anulării prevăzute la art. X, organelle fiscal iau
în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării
învigoare a O.U.G nr.69/2020.
4. Conditii de eligibilitate si implementarea procedurii
(1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anulare a obligațiilor bugetare accesorii
potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intenția lor, până cel
mai târziu la data depunerii cererii de anularea a ccesoriilor prevăzută la art. IX lit. d).
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal central verifică dacă
debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii
notificării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea
stabilirii cu certitudinea obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității
fiscal potrivit art. IX-XII. 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 și
completările ulterioare.
(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal
central eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu
privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscal sau a celor
care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII.
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la
plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a
dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile
accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
c) obligațiile 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, încazul în care
debitorul nu depunecerere de anulare a accesoriilor.
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cu prinsă între data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. XV alin. (1).
(7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își
pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:
a) la data emiterii deciziei de anularea accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii
de anulare a accesoriilor, după caz;
b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de
anularea a accesoriilor.
(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile,
penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol și care au fost stinse
după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie potrivit Legii nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(9)Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat
organul fiscal potrivit art. XIII și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 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 obligații de plată care fac obiectul
amânării la plată în vederea anulării potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).
(10) Prevederile alin. (9) sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin
poprire, dispuse, potrivit legii, între data intrării învigoare a O.U.G nr.69/2020 și data de 15
decembrie 2020 inclusiv.
(11)Cererea de anulare a accesoriilor, depusă pana la 15 decembrie 2020, sub sanctiunea
decaderii, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(12) Un debitor poate beneficia de anularea a accesoriilor potrivit prezentei proceduri, în
oricare dintre situațiile prevăzute la art. IX-XII, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite
condițiile pentru a acordarea anulării.
(13) Debitorii care la data intrării în vigoare a O.U.G nr.69/2020, beneficiază de
eșalonarea la plată a obligațiilor fiscal potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum ș icei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsăîntre data intrării în vigoare
a O.U.G nr.69/2020 și data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anulareadobânzilor,
penalităților și tuturor accesoriilor încondițiile art. X-XII.
(14) Debitorii care la data intrării în vigoare a O.U.G nr.69/2020 beneficiază de
eșalonarea la plată a obligațiilor fiscal potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum ș icei care obțineșalonarea înperioada cuprinsă între data intrării învigoare a

O.U.G nr.69/2020 și data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare
a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor, depuse până la data de 15 decembrie 2020
inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se
finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz,
accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării învigoare a
prezentei ordonanțe de urgență achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Legii
nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care eșalonarea la plată
aflată în derulare cu prindenumai obligații de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea
accesoriilorrămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în
baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor,
precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată.
(15)Facilitatile fiscale prevazute de prezenta procedura isi mentin valabilitatea si in
urmatoarele 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 fiscal potrivit art. XIII
organul fiscal constată existența unor obligații bugetar ece nu au fost incluse în certificatul de
atestare fiscală.
(16) Împotriva actelor administrative fiscal emise potrivit prezentului capitol se poate
formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completărileulterioare.
(17)Formularele utilizate in aplicarea prezentei proceduri sunt prezentate in Anexele1 –
5, la prezenta procedura.

Anexa nr.1
NOTIFICARE
Subsemnatul
,contribuabilul
PF
/
imputernicit
(PJ),
……………………………………….
legitimatprin BI/CI, seria……, nr…………….., CNP…………………..…………………,
judetul……………………….,localitate………………………………..
cod
postal…………..,
sector……………, str…………………….., nr. ……, bl………, sc……….et……….ap………, adresa
de email……………………………………………..
Contribuabilul (PJ)……………………………………………, cod de identificarefiscala
…………………..judetul……………………….,localitate………………………………..
cod
postal…………..,
sector……………,
str……………………..,
nr.
……,
bl………,
sc……….et……….ap………, adresa de email…………………………………………….., inregistrat
la
registrulcomertului…………………….,
la
nr……………………..,
cont
IBAN……………………………………………………, deschis la ……………………………………
In temeiul prevederilor cap.II din O.U.G nr.69/2020, pentru modificarea si completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscal, si ale HCL
nr……../2020, privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie
2020, datorate bugetului local al comunei Stoilesti, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din O.U.G
nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/20115, privind Codul fiscal, precum si
pentru instituirea unor masuri fiscale, , unor facilitate fiscale, si aprobarea procedurii de acordare a
acestora, solicit amanarea la plata a accesoriilor aferente obligatiilor principale restante la 31.03.2020,
in vederea anularii acestora.
Totodata ma angajez sa colaborez cu organul fiscal in vederea clarificarii situatiei mele fiscal
sau a persoanei juridice pe care o reprezint, respective sa indeplinesca conditiile in termenele prevazute
in HCL nr………/2020 pentru a beneficia de anularea la plata a sumelor amanate.

Reprezentant,
Numelesiprenumele……………………………
Calitatea ………………………………………..
Semnatura…………………………………..

Data,
……………………

Anexa nr.2

DECIZIE
de amanare la plata a majorarilor de inatarziere, dobanzilor ,penalitatilorsi a
tuturoraccesoriilor
Date de identificarecontribuabil
Date de identificareimputernicit
Denumirea………………………………
Denumirea/Numesiprenume…………………….…
Adresa…………………………………..Adresa……………………………………
Cod de identificarefiscala………………
Cod de identificarefiscala………………
In temeiul prevederilor cap.II din 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 ale
HCL nr……../2020, privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de
31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Stoilesti, prin aplicarea prevederilor
Capitolului II din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015,
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, , unor facilitate fiscale, si
aprobarea procedurii de acordare a acestora,avand in vederea Notificarea nr……………………,
din data de ……………./2020, inregistrata la organul fiscal cu nr……/…./2020, precum si
certificatul de atestare fiscala nr……..din data …./………/2020, se emite urmatoarea decizie
Se acorda amanarea de la plata a majorarilor, dobanzilor, penalitatilor si a
tuturoaccesorilor aferenteobligatiilor bugetare principale cu termene de plata anterioarei datei de
31.03.2020, in sumatotala de………………. lei, reprezentand:
Nr.crt.

Denumireaobligatiei
de
plata(majorari,
dobanzi,
penalitatisialteaccesoriiaferenteobligatiilorbugetareprincipale)

Suma
- lei -

1
2
3
4
5
Total general
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivita art.268 si 269 din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut la art.270 al
aceluiasi act normative, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent a deciziei.

Primar,

Intocmit,

………………..

………………

Anexa nr.3
Cerere de anularea accesoriilor
Subsemnatul
,contribuabilul
PF
/
imputernicit
(PJ),
……………………………………….
legitimatprin
BI/CI,
seria……,
nr……………..,
CNP…………………..…………………,
judetul……………………….,localitate………………………………..
cod
postal…………..,
sector……………, str…………………….., nr. ……, bl………, sc……….et……….ap………, adresa
de email……………………………………………..
Contribuabilul (PJ)……………………………………………, cod de identificarefiscala
…………………..judetul……………………….,localitate………………………………..
cod
postal…………..,
sector……………,
str……………………..,
nr.
……,
bl………,
sc……….et……….ap………, adresa de email…………………………………………….., inregistrat
la
registrul
comertului…………………….,
la
nr……………………..,
cont
IBAN……………………………………………………, deschis la ……………………………………
in temeiul prevederilor cap.II din 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 ale HCL
nr……../2020, privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie
2020, datorate bugetului local al comunei Stoilesti, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din O.U.G
nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/20115, privind Codul fiscal, precum si
pentru instituirea unor masuri fiscale, , unor facilitate fiscale, si aprobarea procedurii de acordare a
acestora, solicit anularea accesoriilor in suma de ……………….. lei, ca urmare ca am indeplinit
conditiile in termenele prevazute in HCL nr………/2020.

Reprezentant,
Numelesiprenumele……………………………
Calitatea ………………………………………..
Semnatura…………………………………..

Data,
……………………

Anexa nr.4

DECIZIE
deanulareaaccesoriilor
Date de identificare contribuabil
Denumirea………………………………
Adresa…………………………………..
Cod de identificare fiscala………………

Date de identificar eimputernicit
Denumirea/Nume si prenume……………….…
Adresa……………………………………
Cod de identificare fiscala………………

In temeiulprevederilorcap.II din O.U.G nr.69/2020, pentru modificarea si completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscal, si ale
HCL nr……../2020, privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de
31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Stoilesti, prin aplicarea prevederilor
Capitolului II din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015,
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masur ifiscale, , unor facilitate fiscale, si
aprobarea procedurii de acordare a acestora, avand in vederea Cererea de anulare
nr……………………, din data de ……………./2020, inregistrata la organul fiscal cu
nr……/…./2020, precum si referatul nr……..din data …./………/2020, va comunicam ca
suma de ………..lei, reprezentand majorari, dobanzi, penalitati si alte accesorii amanate la plata
prin Decizia de amanare nr……….din………………./2020, se anuleaza la data
de…………………
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivita art.268 si 269 din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut la art.270 al
aceluiasi act normative, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Primar,

Intocmit,

………………..

………………

Avizatlegalitate,
…………………

Compartimentfinanciar-contabil,
………………………

Anexa nr.5

DECIZIE
de respingere de la anularea a accesoriilor
Date de identificarecontribuabil
Denumirea………………………………
Adresa…………………………………..
Cod de identificarefiscala………………

Date de identificareimputernicit
Denumirea/Numesiprenume…………………….…
Adresa……………………………………
Cod de identificarefiscala………………

In temeiul prevederilor cap.II din 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 ale HCL
nr……../2020, privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie
2020, datorate bugetului local al comunei Stoilesti, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din
O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, precum
si pentru instituirea unor masuri fiscale, unor facilitati fiscale, si aprobarea procedurii de acordare a
acestora, avand in vederea Cererea de anulare nr……………………, din data de ……………./2020,
inregistrata la organul fiscal cu nr……/…./2020, precum si referatul
nr……..din data
…./………/2020, in urma analizei acesteia, va comunicam ca suma de ………..lei, reprezentand
majorari, dobanzi, penalitati si alte accesorii amanate la plata solicitata spre a fi anulata de catre dvs.
prin Cererea de anulare nr……………………, din data de ……………./2020, se respinge din
urmatoarele motive:………………………………………………………………………………….
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivita art.268 si 269 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul
prevazut la art.270 al aceluiasi act normative, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la
organul fiscal emitent a deciziei.
Primar,
………………..

Avizatlegalitate,
…………………

Intocmit,
………………

Compartimentfinanciar-contabil,
………………………

