
Roh4ANIA
JUDEŢUL DOLJ- ORAşUL SEGARCEA

CONSILIUL LOCAL

AnexaiirllaHCLn##/.Ă,.09.2021

Procedura de acordue a anulărfi accesoriilor pentni obLigatiile bugetare principale restaLnte
la 31 martie 2020 datorate bugetului loca]

ARTICOLUL I
Sfera de aplicare

(1) Pot beneficia de prevederile prezentei procedLiri debitorii persoane juridice, persoane fizice,
indiferent de foma de proprietate, sau asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane
fizice care desfăşoară activităţi econoinice în mod independent sau exercită profesii libere care au
obligatiile bugetare principale restante la data de 31 mar[ie 2020.
(2) În sensul prezentei proceduri, prin obligatii bugetare principale restante la 31 martie 2020,
inclusiv, se ^mţelege:
a) obligaţii bugetare pentn] cai\e s-a ^mplinit scadenţa sau temenul de plată până la data de 3i
mar(ie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data
intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 29/2020 privind unele măsuri
econoinice şi fiscal - bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt
considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaqle bugetare principale datorate de
debitonil aflat în insolvenţă pentm caie s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020
inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată al creanţelor;
b) diferenţele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la
data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a ^implinit temenul de pLată prevăzut
la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proceduă fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor
fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal prin decizie de
impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ca urmare a unei
iiispecq 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 declaratie 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 ^m titluri executorii emise potrivit legii şi existente în
evidenţa oiganului fiscal ^m vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi
obligatiile 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 ^m perioada
cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 martie 2020 indusiv:
a) obligaţiile bugetare pentm car\e s-au acordat şi sunt ^m derulare ^insleniri la plată, potivit 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 şi obligatiile de plată care la această dată, se
află în situaţia prevăzută la alin (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022
inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau după caz, încetează suspendarea executării
actului administrativ fiscal.
(5) Pentni obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului
administrativ fiscal pentni 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 accesorfflor aferente obligatiiLor bugetare principa]e restante ]a data de 31 martie

2020

Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 martie
2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ umătoarele 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 ®lată, 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 şi accesorii administrate de organul fiscal
local cu temene 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
oiEanul fiscal local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
lit. a)-c), dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ARTICOLUL 3
Anu]area accesorii]or aferente obligatiflor bugetare principaLe declarate suplimentar de

det)itori prin dec]aratie rectificativă

Accesoriile aferente diferenţelor de obligatii 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, adminisdate de oiganul fiscal local, se
anulează dacă suiit îndeplinite cumulativ umătoarele condiţii:
a) declataţia 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:
- 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 ®lată, 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;
-  sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi 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;
-  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, pentni perioadele
în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către
organul fiscal local;



- debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la

punctele lit.  1)-3) , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

ARTICOLUL 4
Anularea accesoriiLor aferente obLigatiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de

31 martie 2020 şi stinse în perioada 14 mai 2020 până La data depunerii cererii de anulare a
obLigaţiilor accesorii, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inc]usiv

Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31
martie 2020 inclusiv şi stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a
obligaţiilor accesorii, dar nu mai tâiziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător 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 şi accesorii administrate de organul fiscal
local cu temene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depuiierii 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, pentrLi perioadele
în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către
organul fiscal local;
d) debitonil depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit.
a)-c) , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ARTICOLUL 5

AnuLarea accesorii]or aferente obLigatiilor bugetare principaJe cu scadenţe anterioare datei de
31 martie 2020 individua]izate În decizii de impunere

(1)        Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, cu scadenţe anterioare
datei de 31 maitie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca umare a unei
inspectii fiscale ^m derulare la data aprobării HCL privind Procedua de acordare a anulării
accesoriilor pentni obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului
local , se anulează, dacă sunt îndeplirite cumulativ umătoarele 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:
-dacă data comunicării este cuprinsă în intewalul 1-15 din lună, terinenul de plată este până la data
de 5 a lunii umiătoare, inclusiv;
-dacă  data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, temenul de plată este până la
data de 20 a lunii următoare, inclusiv.
b) cererea de anulare a accesoriilor se 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 denilare la data intrării în vigoare a HCL
prin care se aprobă  Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentni 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 ^m vigoare a HCL



prin care se aprobă  Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentni obligaţiile bugetare
principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local.
(3) Prin derogare de la ait.  105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proceduă fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, În situaţia inspecţiilor fiscale ce umează a începe după
intrarea în vigoare a HCL prin care se aprobă  Procedua de acordare a anulării accesoriilor pentni
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local, în scopul
acordării anulării prevăzute la art. 3, organul fiscal ia în considerare declaraţiile rectificative depuse
de debitori până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor
bugetare restante.

ARTICOLUL 6
Solicitarea de anu]are a accesoriilor aferente obLigatii]or bugetare restante

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea accesoriilor pot notifica organul fiscal
local (Anexa nr 1.1) cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, inclusiv (Anexa nr. 1.2).
(2) După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile
declarative până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările şi orice alte
operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie
pentni acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 2-5 din proceduă. În cazul în care se constată că
debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndmmă potrivit art. 7 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de proceduă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În temien de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal eliberează
din oficiu certificatul de atestare fiscală, care cuprinde toate obligaţiile bugetare datorate bugetului
local, pe care îl comunică debitorului.
(4) Pentm debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin.(1):
a) obligatiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest
caz, organul fiscal emite decizie de amânare la p]ată a obligaSi]or accesorii (Anexa nr 1.3);
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 solicitării cererii de
anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitonil 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 amânai`e la plată a accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare din uimătoarele
situaţii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (Anexa nr 1.4) sau a deciziei de respingere a
cererii de anuJare a accesoriilor (Abexa nr. 1.5);
b) la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a
accesoriilor.

(7) Pentru debitorii cane nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate
potrivit prezentei procedui şi care au fost stinse după data de 14 mai 2020 (data intrării în vigoare a
OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal, precum şi
pentm instituirea unor măsuri fiscale), se restituie potrivit Codului de proceduă fiscală, numai dacă
se depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv şi s-a emis
decizia de anulare a accesoriilor.
(8) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu dara de 14 mai 2020, ce
pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu temene
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
Efecte]e cu privire ]a popriri]e instituite de organu] fisca] ]oca]

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proceduă
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, debitorii
care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 din proceduă şi au ^mfiinţate popriri la data aprobării
HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentni obligaţiile bugetare principale
restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local, de către organul de executare fiscală, asupra
disponibilitătilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din
sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care fac obiectul amânării
la plată în vederea anulării potrivit art. 6 alin (4) lit a), din prezenta proceduă.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentm măsuile de executare silită prin poprire, dispuse,
potrivit legii, în perioada 14 mai 2020- 31 ianuarie 2022 inclusiv.
(3) În acest sens, organul de executare va emite către bănci o adresă de suspendare temporară a
executării silite prin poprire ( Anexa nr. 1.6), 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
aaccesoriilor, emisă de organul fiscal.

ARTICOLUL S
Cererea de anulare a accesorii]or

(1) Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se soluţionează prin
decizie de aiiu]are a accesorii]or sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a
accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei procedui în oricare din
situaţiile prevăzute la art 1-5, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea anulării.

ARTICOLUL 9
Anu]area accesorii]or ^m cazu] debitori]or care beneficiază de eşalomLre la p]ată

(1) Debitorii care la data aprobării HCL privind  Procedua de acordare a anulării accesoriilor
pentrLi obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local,
beneficiază de eşalonare la plată a  obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de

proceduă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obtin eşalonarea
după data aprobării HCL privind  Procedua de acordare a anulării accesoriilor pentm obligaţiile
bugetare principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local Şi până la data de 31 ianuarie
2022 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor ^in condiţiile art 3-5 din Proceduă.
(2) Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedua de acordare a anulării accesoriilor pentru
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local, beneficiază de
eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonai.ea după data
aprobării  HCL privind Procedua de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare
principale restante la 31 mariie 2020  datorate bugetului local şi până la data de 31 ianuarie 2022
inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 31
ianuarie 2022 inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu temene de plată
după data aprobării  HCL privind Procedua de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile
bugetare principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local, achitate odată cu plata ratei
de eşalonare, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu
modificăriLe şi completările ulterioare.



'

(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 plata acordată, fără a le mai
achita, umând 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
contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea iir. 207/2015  privind Codul de proceduă fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 11
Menţinerea valabilităţii facilităţilor fiscale

Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta proceduă îşi menţin valabilitatea şi În umătoarele
cazuri:
a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei 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 proceduă,
organul fiscal constată existenţa unor obligaţii 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 pentni
modificarea şi completarea Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru instituirea
Linor măsLiri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.


