Anexa 1 la HCL nr. 66/04.12.2019

PROCEDURA
de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare restante la data
de 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Frătăuții Noi

Art.1. Sfera de aplicare
(l ) Prezenta procedură se aplică debitorilor, persoane fizice și juridice de drept public sau
privat, care:
a) înregistrează obligații bugetare principale, restante la data de 31 decembrie 2018, în
cuantum mai mare sau mai mic de un milion lei, nestinse până la data depunerii cererii, precum și
obligații bugetare accesorii indiferent de cuantumul acestora;
b) înregistrează obligații bugetare accesorii, restante la data 31 decembrie 2018, aferente unor
obligații bugetare principale stinse pînă la data de 31 decembrie 2018, indiferent de cuantumul
acestora.
Art.2 (l ) Obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate
bugetului local al comunei Frătăuții Noi restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, evidențiate în baza
de date a Biroului de impozite și taxe, contabilitate, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) toate obligațiile de plată principale, restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de
Biroului de impozite și taxe, contabilitate, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege pînă la
data de 3 1 decembrie 2019, inclusiv;
b) sunt stinse, prin orice modalitate prevăzută de lege, toate obligațiile de plată administrate de
Biroului de impozite și taxe, contabilitate, cu termene de plată cuprinse între data de I ianuarie 2019
și 31 decembrie 2019, inclusiv;
c) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit legii, pînă la data depunerii
cererii de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii. Această condiție se consideră îndeplinită
și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au
fost stabilite prin decizie de către Biroului de impozite și taxe, contabilitate;
d) contribuabilul depune cererea de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii pînă la
data de 31 decembrie 2019, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
(2) In scopul acordării anulării obligațiilor de plată accesorii datorate potrivit alin. I lit.b) și c),
sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 165 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.
Art.3 Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor de plată declarate
suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată
principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018, inclusiv, evidențiate în baza de date a
Biroului de impozite și taxe, contabilitate, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiții:
a) declarația rectificativă este depusă pînă la data de 31 decembrie 2019, inclusiv;
b) toate obligațiile de plată principale, individualizate în declarația rectificativă, se sting prin
orice modalitate prevăzută de lege pînă la data de 31 decembrie 2019, inclusiv;
c) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. I alin.(l) lit. b) d).
Art.4 Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor de plată principale, cu
tennen de plată pînă la 31 decembrie 2018, inclusiv, și stinse pînă la această dată, evidențiate în
baza de date a Biroului de impozite și taxe, contabilitate, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ urinătoarele condiții:
a) obligațiile de plată accesorii ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 31
decembrie 2018, inclusiv;
b) este îndeplinită condiția prevăzută la art. 1 alin.(l) lit. d).

Art.5 (1) Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor de plată principale
datorate bugetului local, cu termene de plată pînă la 31 decembrie 2018, inclusiv, și individualizate
în decizii de impunere emise urmare a unei inspecții fiscale efectuate după data de 31 decembrie
2018, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :
a) toate diferențele de obligații de plată principale, individualizate în decizia de impunere sunt
stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, pînă la termenul de plată prevăzut la art. 156 din
Codul de procedură fiscală;
b) contribuabilul depune cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 31
decembrie 2019, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
(2) In situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei
hotărîri, în scopul acordării anulării prevăzute la art.3, Biroului de impozite și taxe, contabilitate ia
în considerare declarațiile rectificative depuse de confribuabili în cel mult 15 zile de la data întrării
în vigoare a prezentei hotărîri.
Art.6 (1) Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată
accesorii potrivit prezentei hotărîri, pot notifica Biroului de impozite și taxe, contabilitate cu privire
la intenția lor, pînă cel tîrziu la data depunerii cererii de acordare a facilității fiscale.
(2) Procedura de executare silită pentru majorările de întîrziere luate în calcul în vederea
anulării nu începe, penfru contribuabilii care au notificat, în scris, Serviciul de impozite și taxe.
Art.7 (1) În cazul în care, împotriva contribuabilului care a solicitat acordarea anulării
obligațiilor de plată accesorii a fost dispusă, anterior, măsura popririi asupra disponibilităților
bănești, ridicarea măsurii asiguratorii se va face numai după ce acesta va face dovada achitării, cel
puțin a obligațiilor principale restante la data de 31 decembrie 2018.
(2) Sumele reținute, ca unnare a instituirii popririi disponibilităților bănești, reprezentînd
majorări de întîrziere, nu pot fi restituite ca urmare a acordării facilității fiscale prevăzute de
prezenta hotărâre.
(3) Calculul cuantumului majorărilor de întîrziere avute în vedere pentru acordarea anulării
cuprinde numai obligații de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31
decembrie 2018 sau obligații de plată accesorii restante la data de 31 decembrie 2018 și nu poate
conduce la restituirea de sume achitate în contul bugetului local pînă la data infrării în vigoare a
prezentei hotărîri.
Art.8 (1) Prin obligații de plată restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, se înțelege:
a) impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren și impozitul pe mijloacele de transport
pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată pînă la 31 decembrie 2018, inclusiv;
b) diferențele de obligații de plată principale și accesorii, stabilite prin decizie de impunere,
comunicate pînă la data depunerii cererii de acordare a facilității fiscale, inclusiv, chiar dacă pentru
acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 din Codul de procedură fiscală;
c) alte obligații de plată către bugetul local (amenzi, redevențe, chirii, taxe speciale, alte taxe
locale) individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența Biroului de
impozite și taxe, contabilitate în vederea recuperării, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv,
obligațiile de plată stabilite prin acte admirfstrative a căror executare este suspendată în condițiile
legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.
(3) Sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, și obligațiile de
plată aflate în situația prezentată la alin.(2), dar pentru care, pînă la data de 31 decembrie 2019,
încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
Art.9 Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se soluționează prin decizie de
anulare a obligațiilor de plată accesorii (anexa nr.2) sau, după caz, decizie de respingere a cererii de
anulare a
obligațiilor de plată accesorii (anexa nr.3).

Art.10 Un contribuabil poate beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit
prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 2 — 5, dacă sunt îndeplinite
condițiile pentru acordarea anulării.
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