
Anexa la HCL nr.42/2022 

 

 

Procedura 

privind aprobarea anularii accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ciumani 

 

 

1. Dispoziții generale 

1.1 Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice, 

indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane 

fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, 

instituții publice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante 

administrate de organul fiscal local al comunei Ciumani. 

 

1.2 Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înţelege: 

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 

31 martie 2020, inclusiv amenzi precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada 

cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind 

unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate 

obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul 

aflat în insolventă pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor. 

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate 

până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea 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 şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale 

aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul 

fiscal local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotârâri de consiliu local, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei 

fiscale personale; 

c) obligaţiile 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 declaraţie 

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 în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în 

evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi 

obligaţiile 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 în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv. 

 

1.3 Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv: 

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit 

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. 

1.4 Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la 

această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, 

dar nu mai târziu de data de 30.06.2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, 

după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

 

1.5  Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării 

actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor 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. 

 

2. Obiectivul și scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor 

bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum 

și de respectare a egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a 

criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale. 

 

3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică nu mai târziu de data de 30 iunie 2022 inclusiv. 

 

4. Condițiile de anulare a accesoriilor 

4.1. Se anulează accesoriile aferente obligațiilor bugtare principale, restante la data de 31 

martie 2020 inclusiv dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții : 

a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 31 martie 2020 

inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 

22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până 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 

şi completările ulterioare, 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; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale conform Titlului IX din Legea 207/2015 

privind Codul fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această 

condiție se consider 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 organul fiscal local ; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 

decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021- 30 iunie 2022 inclusiv, 

sub sancţiunea decăderii. 

 

4.2. Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale 

administrate de organul fiscal local cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi 

individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 



situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu 

local sau începute după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local, dar nu 

mai târziu de 30 iunie 2022 inclusiv, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se 

finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt 

stinse prin modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 

156 alin. (1) din aceeaşi lege; 

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 30 

iunie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere 

dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 30 iunie 2022 inclusiv . Toate accesoriile 

care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse după data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri de consiliu local se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

5. Modalitatea de implementare a procedurii 

Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, până cel târziu la data 

de 30 iunie 2022 inclusiv, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la punctul 4. 

Cererea se depune la Compartimentul impozite și taxe locale. 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare salariații de la Compartimentul impozite și taxe  vor 

analiza dacă impozitele și taxele locale aflate în evidența fiscală sunt stabilite în mod corect, 

dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru 

care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite. 

În cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale contribuabilul este înștiințat de 

îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificăriilor necesare. 

În acest caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile. 

In urma analizei efectuate, se va întocmi   o decizie de acordare/neacordare a anulării 

accesoriilor. 

Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către primarul acestuia, 

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 

referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. 

Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local potrivit art. 268-271 din 

Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Ciumani,la 21 iunie 2022 
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