ORASUL STEI

PROCEDURA

de aprobare a facilitătii de anulare în cotă de 73,3% a majorărilor de
întârziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015,
inclusiv, si a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor de plată principale cu
termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această
dată, constând în creante de natură fiscală datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orasului STEI.

1. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de
30.09.2015 datorează majorări de întârziere la bugetul local al Orasului Stei
pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale de natură fiscală, calculate în
limita termenului de prescriptie prevăzut de actele normative în vigoare.
(2)Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Orasului
Stei si va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local
2. Obiectivul si scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la
plata obligatiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare si diminiuarea
arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a principiului egalitătii de
tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor si
mijloacelor de acordare a facilitătilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice
angajate sau nu în activităti comerciale, cât si al persoanelor fizice si a celor
asimilate acestora.
3. Durata aplicării procedurii
Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la
data de 30.06.2016, anularea operând pentru majorările aferente obligatiilor
principale aflate în sold la 30.09.2015, a celor cu termene de plată cuprinse
între data de 01.10.2015-31.03.2015, si a majorărilorde întârziere aferente

obligatiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015,
inclusiv, si stinse până la această dată.

4. Beneficiarii si bugetul estimat
(1)Numărul estimat de beneficiari este de cca. 20 de persoane fizice si
asimiliate acestora, precum si persoane juridice plătitoare de impozite si taxe
locale.
(2)valoarea totală estimată a scutirii(anulării majorărilor de întărziere) care va fi
acordată în cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a
acesteia, este de cca. 400.000 lei.
5. Conditii de eligibilitate a procedurii
Pot beneficia de facilitatea prevăzută în prezenta procedură contribuabilii care
depun o notificare(formular tipizat gratuit pus la dispozitie de Directia de
Impozite si Taxe Locale) la Directia de Impozite si Taxe Locale privind intentia
de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, până la 31 ianuarie 2016, sub
sanctiunea decăderii, în următoarele conditii:,
(1)Sting integral până la data de 31.03.2016, toate obligatiile fiscale principale
aflate în sold la 30.09.2015 constând în impozite si taxe locale, respectiv toate
creantele de natură fiscală, inclusiv amenzile contraventionale;
(2)Sting integral până la data de 31.03.2016, pe lângă obligatiile principale
constând în impozite si taxe locale, respectiv toate creantele de natură fiscală
inclusiv amenzile contraventionale, cu termene de plată cuprinse între data de 1
octombrie 2015 si 31martie 2016, inclusiv;
(3)Sting integral, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) Cod de
procedură fiscală, toate diferentele de obligatii principale si cota de 26,7% din
majorărilor de întârziere individualizate în decizii de impunere emise urmare
unei inspectii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr 44/2015 si
depun cererea de anulare în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei, sub
sanctiunea decăderii;
(4)Sting integral, până la 31.03.2016, toate obligatiile de plată principale
declarate suplimentar de contribuabili prin declaratii rectificative depuse până

la data de 31.03.2016, inclusiv, prin care se corectează obligatii de plată
principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;
(5)Sting, până la data depunerii cererii de anulare (cel târziu la data de
31.03.2016, inclusiv), cota majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligatiilor
principale restante aflate în sold la 30.09.2015 constând în impozite si taxe
locale, respectiv toate creantele de natură fiscală, individualizate prin decizii de
amânare la plată emise urmare a notificării făcute de către contribuabil;
(6)Sting, până la data depunerii cererii de anulare (cel târziu la data de
30.03.2016, inclusiv), cota majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligatiilor
principale constând în impozite si taxe locale, cu termene de plată cuprinse între
data de 1 octombrie 2015, inclusiv, cu conditia ca la 30.09.2015 acestia să
figureze cu obligatii de plată principale restante;
(7)Sting, până la data de 31 martie 2016, inclusiv, cota majorărilor de întârziere
(26,7%) aferentă obligatiilor de plată principale constând în impozite si taxe
locale cu termene de plată până la 30 sptembrie 2015, inclusiv, si stinse până la
această dată;
(8)Contribuabil a depus toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până
la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
(9)Depun cerere pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3% din cuantumul
majorărilor, până la data de 31.03.2016, inclusiv, sub sanctiunea decăderii;
6. Modalitatea de implementare a procedurii
(1)După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal
comunică contribuabilului cuantumul obligatiilor de plată exigibile, aflate în
sold la data depunerii acesteia, urmând ca acesta să emită decizie de amânare
la plată a majorărilor de întârziere care pot face obiectul anulării, respectiv de
suspendare a procedurii de executare silită a acestora, acolo unde este cazul.
Cererea pentru anularea cotei de 73,3% din cuantumul majorărilor aferente
impozitelor si taxelor locale va fi analizată în termen de 45 zile de la data
înregistrării la serviciul de specialitate din cadrul Directiei de impozite si taxe
locale. În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de
specialitate, care va fi supus spre aprobare Primarului Orasului Stei, fără a fi
necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza

referetului de acordare/neacordare, se va emite de către Directia de impozite si
taxe locale Decizia privind acordarea/neacordarea facilitătii.
(2)Operarea efectivă a facilitătii acordate se va efectua în baza referatului
aprobat de către Primarul Orasului Stei si a deciziei de calcul a majorărilor de
întârziere aferente impozitelor si taxelor datorate bugetului local al Orasului
Stei pentru care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta procedură,
după care vor fi scăzute din evidentele fiscale, despre acest lucru fiind înstiintat
contribuabilul care a depus cererea.
(3)Directia de impozite si taxe locale prin serviciile de specialitate, verifică:
îndeplinirea conditiei privind achitarea integrală a impozitelor si taxelor locale,
amenzilor contraventionale, a cotei de 26,7% din majorările de întârziere
pentru care se solicită anularea, precum si respectarea orcărei alte prevederi a
prezentei proceduri.
(4)Pentru obligatiile amânate la plată până la 30.06.2016 ca urmare a notificării
înregistrată de către contribuabil si pentru care nu a fost depusă cerere de
anulare până la 30.06.2016, sau a fost depusă cerere si nu a fost solutionată
favorabil, decizia de amânare la plată nu mai produce efecte, reinstituindu-se
procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere.
(5)În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la conditiile prezentei
proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru.
(6)Anexele nr.1-6 cuprinzand formularele necesare pentru acordarea facilitatii
prevazute mai sus fac parte integranta din prezenta procedura.
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