Anexa nr.1 la Procedura de anulare a accesoriilor

NOTIFICARE
privind intenția de a beneficia de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Cămărzana nr. 44/2021 privind modificarea HCL nr. 8/2021 cu privire la anularea
accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate
bugetului local al comunei Cămărzana

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :

C.N.P:

DENUMIRE CONTRIBUABIL /
NUMELE SI PRENUMELE

CUI :
LOCALITATEA

NR. ORC

DOMICILIUL FISCAL :
STRADA

NR

NUMELE SI
PREMUNELE

BL.

CNP :

REPREZENTAT PRIN
îN CALITATE DE

prin prezenta vă notific despre intenția de a beneficia de prevederile O.U.G. nr.69/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor
masuri fiscale modificată prin OUG nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal precum și de HCL Cămărzana
nr.44/2021 privind modificarea HCL nr. 8/2021 cu privire la anularea accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei
Cămărzana.

NUMELE ȘI PRENUMELE

SEMNĂTURA

…………………………………………..

……………………….

DATA
……..………………….

Cămărzana: 06.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
Secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

AP

Anexa nr.2 la Procedura de anulare a accesoriilor

CERERE DE ANULARE
A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ACCESORII
potrivit O.U.G. NR. 69/2020 modificată prin O.U.G. nr. 19/2021
privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea
si completarea unor acte normative in domeniul fiscal
NR. ……………….. / ……………………….

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :
CNP:

DENUMIRE CONTRIBUABIL /
NUMELE ȘI PRENUMELE

CUI :
LOCALITATEA

NR. ORC

DOMICILIUL FISCAL :
STRADA

NR

NUMELE SI
PREMUNELE

BL.

CNP :

REPREZENTAT PRIN
IN CALITATE DE

Prin prezentul document, vă solicităm aprobarea anulării obligațiilor de plată accesorii, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal,
precum si pentru instituirea unor masuri fiscale modificată prin OUG nr. 19/2021 privind unele masuri
fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscalprecum și a
HCL Cămărzana nr. 44/2021 privind modificarea HCL nr. 8/2021 cu privire la anularea accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Cămărzana.
Menţionăm că până la această dată am depus toate declaraţiile fiscale şi îndeplinim condiţiile
necesare acordării facilităţilor fiscale, respectiv:
(SE BIFEAZĂ)
o
o
o

o

toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul
fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 ianuarie 2022
inclusiv;
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii
administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 15
decembrie 2020 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor. 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 organul
fiscal local;
debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a
conditiilor prevazute mai sus, in perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv sau in
perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sanctiunea decaderii .
Reprezentant legal/
Contribuabil

…….……………………..

Data …………………

Semnătura ………………

Cămărzana la 06.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
secretar general al UAT
Honca Cristina-Mariana

AP.

Anexa nr.3 la Procedura de anulare a accesoriilor
ROMÂNIA
JUDETUL SATU -MARE
PRIMARIA COMUNEI CĂMĂRZANA

DECIZIE DE AMÂNARE LA PLATĂ
A DOBÂNZILOR, PENALITĂȚILOR ȘI TUTUROR ACCESORIILOR
NR. ……. / ……………..

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :
CNP:

DENUMIRE CONTRIBUABIL :
NUMELE SI PRENUMELE

CUI :
LOCALITATEA

NR. ORC

DOMICILIUL FISCAL :
STRADA

NR

NUMELE ȘI
PREMUNELE

BL.

CNP :

REPREZENTAT PRIN
IN CALITATE DE

Avand în vedere notificarea cu nr. …….. / 2021, precum și verificările efectuate, în temeiul
prevederilor art.XIII alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată prin O.U.G. nr.19/2021 privind unele
masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal vă
comunicăm următoarele :

Se acordă
amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor până la data plății obligațiilor de plată
dar nu mai târziu de 31.01.2022 în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
Nr. Crt.

Tip creanţă

Sumă

TOTAL:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație,
care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent, sub sancțiunea
decăderii.
Primar,

Întocmit,
Cămărzana: 06.10.2021

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

AP.

Anexa nr.4 la Procedura de anulare a accesoriilor
ROMÂNIA
JUDETUL SATU -MARE
PRIMARIA COMUNEI CĂMĂRZANA

DECIZIE DE ANULARE
A ACCESORIILOR
NR. ……. / …………..
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :
CNP

DENUMIRE CONTRIBUABIL :
SAU
NUMELE SI PRENUMELE

CUI :
LOCALITATEA

NR. ORC

DOMICILIUL FISCAL :
STRADA

NR

NUMELE ȘI
PRENUMELE

BL.

CNP :

REPREZENTAT PRIN
ÎN CALITATE DE

Având în vedere cererea de anulare accesoriilor cu nr. …….. / 2021, precum și verificările efectuate
pentru soluționarea cererii, în temeiul prevederilor art.XV alin.(1) din OUG nr. 69/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal modificată prin OUG nr. 19/2021
privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in
domeniul fiscal precum și a HCL Cămărzana nr.44/2021 privind modificarea HCL nr. 8/2021 cu privire
la anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local
al comunei Cămărzana:

SE APROBĂ:
Cererea pentru anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31.03.2020 inclusiv
după cum urmează :
Nr. Crt.

Tip creanţă

Sumă

TOTAL:

Nu este necesară audierea contribuabilului potrivit art.9 alin.(3) lit.e , din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație,
care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent, sub sancțiunea
decăderii.
Primar,

Întocmit,
Cămărzana: 06.10.2021

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

AP.

Anexa nr.5 la Procedura de anulare a accesoriilor
ROMÂNIA
JUDETUL SATU -MARE
PRIMARIA COMUNEI CĂMĂRZANA

DECIZIE DE RESPINGERE
A CERERII DE ANULARE A ACCESORIILOR
NR. ……. / …………..
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI :
CNP :

DENUMIRE CONTRIBUABIL /
NUMELE ȘI PRENUMELE

CUI :
LOCALITATEA

NR. ORC

DOMICILIUL FISCAL :
STRADA

NR

NUMELE ȘI
PRENUMELE

BL.

A
P.

CNP :

REPREZENTAT PRIN
ÎN CALITATE DE

Având în vedere cererea de anulare a accesoriilor cu nr. …….. / 2021, precum și verificările
efectuate pentru soluționarea cererii, în temeiul prevederilor art.XV alin(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
modificată prin OUG nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniul fiscal și a HCL Cămărzana nr. 44/2021 privind
modificarea HCL nr. 8/2021 cu privire la anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la
31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Cămărzanaprecum si pentru instituirea unor masuri
fiscale ,
Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OUG nr. 69/2021 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor
masuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se
RESPINGE CEREREA nr…………. / 2021 PENTRU ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE
OBLIGAȚIILOR PRINCIPALE RESTANTE LA 31.03.2020 INCLUSIV.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată
accesorii:……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Temeiul de drept:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație,
care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent, sub sancțiunea
decăderii.
Primar,

Întocmit,

Cămărzana: 06.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

