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Anexa nr.1  la Hotărârea nr.40 din 21 iunie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mircea-Augustin MUREȘAN                       Contrasemnează

Secretar General,
Maria PETRUȘ

Procedura
de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de

31.03.2022, datorate bugetului local al comunei Recea

Art.l. Sfera de aplicare
(1) Prezenta hotărâre se aplica pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau

juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane
fizice care desfașoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitari
administativ teritoriale ori instituţii publice care la data de 31 martie 2022 inclusiv au obligații bugetare
principale restante către bugetul local al comunei Recea.

(2)În sensul prezentei hotarari. prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2022
inclusiv se înţelege:

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31
martie 2022 inclusiv, precum și obligaţiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data
intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si
fiscal- bugetare in data de 31 martie 2022 inclusiv;

b) diferentele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana
Ia data de 31 martie 2022 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plata prevăzut la
art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările si
completările ulterioare, precum si diferentele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale
de pana la data de 31 martie 2022 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisa
si comunicata pana la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, ca urmare a unei inspecţii
fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data ce 31 martie 2022
inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de
impunere depusa cu intarziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1aprilie 2022 si data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) alte obligaţii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in
evidenta organului fiscal in vederea recuperării la data de 31 martie 2022 inclusiv, precum si obligaţiile
bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale dc pana la data de
31 martie 2022, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 21 iunie 2022 si
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(3) Nu sunt considerate obligaţii de plata restante la 31 martie 2022 inclusiv:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare înlesniri la plata, potrivit legii,

la data de 31 martie 2022 inclusiv;
b) obligaţiile de plata stabilite in acte administrative a cărei executare este suspendata in

condițiile legii la data de 31 martie 2022, inclusiv;
(4) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării

actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor si tuturor accesoriilor,
in acest caz, debitorii trebuie sa depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ
fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Art.2. Condiţii de acordare a facilitaţilor
(l)Dobanzile. penalităţile si toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la

data de 31 martie 2022 inclusiv, se anuleaza daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2022 inclusiv, datorate
bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015. cu modificările
si completările ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;



b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările si
completările ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile
bugetare principale și accesorii administrate de compartimentele de specialitate ale Primăriei comunei
Recea cu termene de plata cuprinse intre data de 21 iunie 2022 si data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor,

c) debitorul sa aiba depuse toate declaraţiile fiscale pana la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor. Aceasta condiţie se considera îndeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au
depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au rost stabilite, prin decizie, de catre compartimentele cu
atribuţii in administrarea obligaţiilor bugetare;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa îndeplinirea in mod corespunzător a
condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancţiunea
decăderii.

(2) Majorările, dobânzile, penalităţile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligaţii
bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativa prin care se corectează
obligaţiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2022 inclusiv, sau stabilite din
oficiu de organul fiscal, datorate bugetului local al comunei Recea, se anuleaza dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:

a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 21 iunie 2022 pana la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate in declaraţia rectificativa se sting prin orice
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, pana la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, in mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(I), lit. b)-d).
(3) Majorările dobânzile penalităţile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligații bugetare

principale stabilite de compartimentele cu atribuţii in stabilirea creanţelor bugetare in baza declaraţiilor
prin care se rectifica baza impozabila sau din oficiu, cu scadente anterioare datei de 31 martie 2022
inclusiv, datorate bugetului local al comunei Recea, se anuleaza daca sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativa este depusa incepand cu data de 21 iunie 2022 pana la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativa se sting prin
orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare,
pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, in mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(l), lit. b)-d).
(4) Dobanzile, penalităţile si toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente

anterioare datei de 31 martie 2022 inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt îndeplinite
cumulativ si in mod corespunzător condiţiile prevăzute ia art. 2 alin.(l), lit. b-d).

(5) Majorarile, dobânzile, penalităţile si toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale
datorate bugetului local al comunei Recea, cu termene de plata pana la 31 martie 2022 inclusiv si
individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale in derulare la data intrării in
vigoare a prezentei ordonanţe, se anuleaza daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferentele de obligaţii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt
stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările
ulterioare, pana la termenul de plata prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei
de impunere, sub sancţiunea decăderii.

(6) Prin derogare de la art. 1.05 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, in situaţia inspecţiilor
fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, in scopul acordării anularii
prevăzute ia art. 2 alin.(2) si (3), organele fiscale iau in considerare declaraţiile rectificative depuse de
debitori in cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotarari.



Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
(1) Debitorii care intenţionează sa beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit

prezentei hotarari pot depune o notificare la Compartimentul Impozite si Taxe cu privire la intenţia lor,
pana cel mai târziu la data depunerii cererii ce anulare a accesoriilor prevăzută la art. 2 alin.(l), lit.d).

(2) dupa primirea notificării prevăzute la alin.(l), serviciile cu atribuţii in stabilirea creanţelor
bugetare si serviciul cu atribuţii in încasarea creanţelor bugetare din cadrul Primăriei comunei Recea
verifica daca debitorul și-a indeplinit obligaţiile declarative, efectuează stingerile, compensările si orice
alte operaţiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie
pentru acordarea facilitaţii fiscale potrivit art. 2.

In cazul in care se constata ca debitorul nu și-a indeplinit obligaţiile declarative sau erori cu
privire la plăți si stingerea acestora, organul fiscal îl îndruma potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala.

(3)Serviciul cu atribuţii in încasarea creanţelor bugetare, dupa verificarea plaţilor și stingerilor,
vizeaza notificarea si o transmite catre serviciile cu atribuţii in stabilirea creanţelor bugetare. Vizarea se
face prin aplicarea rezoluţiei "Verificat", numele inspectorului care a efectuat verificarea, dată și
semnătură.

(4) Serviciul cu atribuţii in stabilirea creanţelor bugetare efectuează verificarea documentară a
contribuabilului, stabilesc cu certitudine obligaţiile bugetare ale contribuabilului si emit acte
administrative in cazul in care se modifica cuantumul acestora. Vizarea se face prin aplicarea rezoluției
’’Verificat", numele inspectorului care a efectuat verificarea, dată și semnătură. După verificare, cererea
se transmite catre serviciul cu atribuţii in eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

(5) Debitorul are obligaţia de a clarifica cu organul fiscal eventualele neconcordante cu privire la
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilitaţii fiscale sau a celor care pot fi anulate,
potrivit art. 2.

(6)In termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii notificării, serviciul cu atribuţii in
eliberarea certificatelor de atestare fiscala eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care îl
comunica debitorului.

(7) Termenul de 3 zile se suspenda pe perioada care curge între data notificării efectuată de
organul fiscal in vederea clarificării situaţiei fiscale si data depunerii documentelor/declarațiilor solicitate.
Notificarea și copia certificatului emis se transmit către serviciile cu atribuţii in urmărirea si executarea
silită din cadrul Compartimentul Impozite si Taxe,

(8) Pentru debitorii care au notificat Serviciul Impozite si Taxe potrivit alin. (1):
a) majorările, dobânzile, penalităţile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii si se

amână  la plata in vederea anularii. In a cest caz, serviciile cu atribuţii in urmărirea s i executare silita din
cadrul Compartimentului Impozite si Taxe emit decizie de amânare la plata a majorărilor dobânzilor,
penalităţilor și a tuturor accesoriilor,

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii
amânate la plata potrivit lit. a);

c) obligaţiile accesorii amânate la plata potrivit lit. a) nu se sting pană la data soluţionării cererii
de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune
cerere de anulare a accesoriilor.

(9) Pentru debitorii care au notificat Serviciul Impozite si Taxe potrivit alin. (1):
a) majorările, dobânzile, penalităţile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii si se

amână  la plata in vederea anularii. In a cest caz, serviciile cu atribuţii in urmărirea s i executare silita din
cadrul Compartimentului Impozite si Taxe emit decizie de amânare la plata a majorărilor dobânzilor,
penalităţilor și a tuturor accesoriilor,

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii
amânate la plata potrivit lit. a);

c) obligaţiile accesorii amânate la plata potrivit lit. a) nu se sting pană la data soluţionării cererii
de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune
cerere de anulare a accesoriilor.
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b) in cazul in care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit art.3   se
constata existenta unor obligații bugetare ce nu au fost incluse in certificatul de atestare fiscala

(10) Pentru debitorii care au notificat Serviciul Impozite si Taxe potrivit alin. (1):
a) majorările, dobânzile, penalităţile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii si se

amână  la plata in vederea anularii. In a cest caz, serviciile cu atribuţii in urmărirea s i executare silita din
cadrul Compartimentului Impozite si Taxe emit decizie de amânare la plata a majorărilor dobânzilor,
penalităţilor și a tuturor accesoriilor,

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii
amânate la plata potrivit lit. a);

c) obligaţiile accesorii amânate la plata potrivit lit. a) nu se sting pană la data soluţionării cererii
de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune
cerere de anulare a accesoriilor.

(11) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 5 alin, (1).

(12) Decizia de amânare la plata a majorarilor, dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor își
pierde valabilitatea in oricare dintre următoarele situaţii:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de
anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 30 iunie 2022, in cazul in care debitorul nu depune cerere ce anulare a accesoriilor.
(13) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1). majorările, dobânzile,

penalităţile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei hotarari și care au fost stinse după data
intrării in vigoare a prezentei hotarari se restituie potrivit Legii nr. 207/2015. privind Codul de procedura
fiscala cu modificările si completările ulterioare.

Art.4.  Efecte  cu  privire  la  masurile  de  executare  silita  prin  poprire  instituite  de  organul
fiscal

(1)Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala cu modificările si completările ulterioare, pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv, debitorii care au
notificat organul fiscal potrivit art. 3 si au dispuse măsuri de executare silita prin poprire la data intrării in
vigoare a prezentei hotarâri, de către organul de executare fiscala, asupra disponibilităţilor banești, pot
efectua plata sumelor inscrise in adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari si data de 30 iunie 2022 inclusiv.

Art. 5 Soluţionarea cererilor
(l) Cererea de anulare a accesoriilor depusa conform prezentei hotarâri, se soluţionează de către

serviciile cu atribuţii in urmărirea și executarea silită din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe.
(2) Rezultatul verificării cererii este consemnat intr-un referat prin care se propune admiterea sau

respingerea cererii de anulare.
(3) Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau,

după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, emise după aprobarea referatului
prevăzut la alin. (2).

(4) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei hotărâri în oricare dintre
situaţiile prevăzute la art. 2, daca sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.

Art.6. Dispoziţii finale
(1)Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta hotarare isi menţin valabilitatea și în armatoarele

cazuri:
a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei chiar

daca s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;



(2) Impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula
contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările
și completările ulterioare.

(3) Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Recea cu atribuţii in
administrarea creanţelor bugetare verifica îndeplinirea conditilor prevăzute in prezenta procedura.

(4) Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile O.U.G. nr.69/2020 în forma
completata prin OUG 19/2021, OUG 130/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si cu prevederile Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.
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