
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 68 / 29 noiembrie 2019 
 

Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018 datorate bugetului local a Comunei Beliu 

 
1. Dispoziţii generale 

1.Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice,persoane juridice 
sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au 
obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal a Comunei  Beliu. 

2. Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege: 
a) Obligaţii bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de 

plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv; 
b) Diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate 

până la data de 31 decembrie inclusiv,chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit 
termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Codul de procedură fiscală; 

c) Diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca 
urmare a unei inspecţii fiscale finalizată până la data depunerii cererii şi care privesc 
creanţe bugetare stabilite până la data de 31 decembrie 2018; 

d) Alte obligaţii de plata individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în 
evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018. 

3. Nu sunt considerate obligaţii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: 
a) Obligaţii bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plata,potrivit 

legii,la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; 
b) Obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în 

condiţiile legii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 
4. Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la 

această dată,se afla în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin.3, iar ulterior acestei 
date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv,înlesnirea la plata 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 dobânzilor,penalităţilor şi a 
tuturor accesoriilor .În acest caz,debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la 
efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 
inclusiv. 

 
 2. Obiectul şi scopul procedurii 
 
      Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor 
bugetare,maximizarea incasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul 
local,precum şi de respectare a egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale. 

 
3. Durata aplicarii procedurii 
 Prezenta procedură se aplică de la data aprobării hotărârii până la data de 15 
decembrie 2019. 
 
4.Condiţiile de anulare a accesoriilor 
 
Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) Toate obligaţiile bugetare principale,inclusiv amenzi ,restante la 31 decembrie 2018, 

administrate de organul fiscal local,se sting prin orice modalitate prevăzută de lege 
până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; 



b) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale 
şi accesorii,inclusiv amenzi,administrate de organul fiscal local cu termen de plată 
cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la 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 îndeplinite 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 cerere de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 
corespunzător a condiţiilor prevăzute la a)-c),dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 
5. Modalitate de implementare a procedurii 

Contribuabilii interesaţi pot depune cerere de anulare a accesoriilor, până cel tarziu la 
data de 15 decembrie 2019.Cererea se depune la Compartimentul financiar contabilitate- 
biroul impozite şi taxe locale. În prealabil se eliberează din oficiu un certificat fiscal de 
informare şi o înştiinţare de plată detaliată,ce se înmânează contribuabilului,din care vor 
rezulta atât creanţele principale restante şi curente scadente ce trebuie achitate cât şi 
suma ce urmează a fi anulată. 

În termen de maxim 5 zile lucrătoare salariaţii cu atribuţii atât în stabilirea cât şi 
executarea silită vor analiza dacă impozitele şi taxele locale înscrise în certificatul de 
atestare fiscală sunt stabilite în mod corect,dacă contribuabilul are depuse toate declaraţiile  
fiscale,dacă nu există litigii,fie în cazul unor decizii de impunere fie în cazul executării 
silite,sume pentru care s-a solicitat suspendarea. 

În cazul în care se constată neconcordanţe în evidenţele fiscale contribuabilul este 
înştiinţat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea 
clarificărilor necesare.În acest caz soluţionarea cererii de anulare a accesoriilor va avea 
termen de maxim 15 zile lucrătoare. 

Emiterea deciziei de anulare a accesoriilor se va efectua după îndeplinirea de către 
contribuabili a condiţiilor prevăzute la punctul 4. 

Emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor se va efectua dacă 
până la data de 15 decembrie 2019,inclusiv,contribuabilii NU au îndeplinit condiţiile 
prevăzute la punctul 4. 

Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia,fără a fi 
necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărârea de Consiliul Local. 

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 
nr.207/2015 referitor la comunicarea actelor administrativ fiscale. 

 
Decizia poate fi contestată de către contribuabil la organul fiscal local în baza art. 270 

din Legea 207/2015. Soluţionarea contestaţiei se face cu respectarea Titlului VIII 
“Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale.”  

Scăderea efectivă din evidenţele fiscale a accesoriilor operează după emiterea deciziei 
de anulare a accesoriilor. 

Decizia de anulare a accesoriilor/respingere a cererii de anulare a accesoriilor face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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