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PROCEDURA
de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la
31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Cămărzana
1. Dispoziții generale
a) obligații bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31
martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre
data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri
economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare, si data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt
considerate obligatii bugetare principale restante si obligatiile bugetare principale datorate de
debitorul aflat in insolventa pentru care s-a implinit scadenta pana la data de 31 martie 2020
inclusiv, independent de existenta unui tabel de creante sau a unui program de plata a
creantelor;
b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate
pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de
plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale
aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul
fiscal central prin decizie de impunere emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei
fiscale personale;
c) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin
declaratie de impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1
aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in
evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si
obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente
perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor
fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv.
(3)Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit
legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in
conditiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata
care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar ulterior
acestei date, dar nu mai tarziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, inlesnirea la plata isi
pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului
administrativ fiscal.
(modificat de art.VI punctul 1 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).
(5) Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii
actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor
accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele
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suspendarii actului administrativ fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării
actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
2. Obiectivul și scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata
obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea datoriilor la bugetul local,
precum și de respectare a egalității de tratament prin stabilirea în mod nediscriminatoriu a
criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale.
3. Durata aplicării procedurii
Prezenta procedură se aplică de la data modificării procedurii prin HCL până la data
de 31 ianuarie 2022, inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea
decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind
31.01.2022.
4. Condiții de anulare a accesoriilor
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate
bugetului local al Comunei Cămărzana, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate
de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv ;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv, toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu
termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Aceasta conditie se considera indeplinita si
in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au
fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod
corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), in perioada 14 mai 2020-15 decembrie
2020 inclusiv sau in perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sanctiunea
decaderii .
(modificat de art.VI punctul 2 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).

5. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de
debitori prin declaraţie rectificativă
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1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligatii bugetare
principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza
obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv,
administrate de organul fiscal local, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:
a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 aprilie 2020 pana la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv – 15 decembrie inclusiv;
b) toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin
orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile
ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, 15 decembrie
inclusiv;
c) sunt indeplinite, in mod corespunzator, conditiile prevazute la punctul 4 lit. b)-d).
6. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente
anterioare datei de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data
Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt
indeplinite cumulativ si in mod corespunzator conditiile prevazute la art. IX lit. b)-d).
pct.3 lit. b-d).
7. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente
anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate in decizii de impunere
1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale
administrate de organul fiscal local cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si
individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii
situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a OUG nr. 69/2020 se anuleaza
daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt
stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din aceeasi lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea
deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.
(2) In sensul legii, prin inspectie fiscala sau verificare a situatiei fiscale personale in derulare la
data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se intelege acea inspectie sau
verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la data
intrarii in vigoare a OUG nr. 69/2020.
(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza sa inceapa dupa data intrarii
in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in scopul acordarii anularii prevazute la art. X,
organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile
de la data intrarii in vigoare a OUG nr. 69/2020.
8. Modalități de implementare a procedurii
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(1)Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii
potrivit prezentei proceduri pot depune o notificare (formular tipizat pus la dispoziție de către
inspectorul de impozite și taxe sau descărcat de pe site-ul primăriei) adresată organului fiscal
local cu privire la intenţia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor,31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
(2)După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal local verifică dacă debitorul şia îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată, efectuează
stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a
obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale. În cazul în care se
constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit
art. 7 din Codul de procedură fiscală.
(3)În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal
competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.
(4)Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot
fi anulate. În acest sens 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 clarificărilor necesare.
(5)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a)dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în
vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a dobânzilor,
penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
b)procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii
amânate la plată potrivit lit. a);
(5)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii
cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, in cazul in
care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(modificat de art.VI punctul 3 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).
(6)Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii.
(7)Decizia de amânare la plată a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor îşi pierde
valabilitatea în 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 31 ianuarie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de
anulare a accesoriilor.
(modificat de art.VI punctul 4 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).
(8)Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile, penalităţile şi
toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentulei proceduri şi care au fost achitate se
restituie potrivit Codului de procedură fiscală.
9. 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, cu modificarile si
completarile ulterioare, in perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv, precum si
in perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul
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fiscal potrivit art. XIII si au dispuse masuri de executare silita prin poprire la data de 14
mai 2020, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti pot
efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele
indisponibilizate, altele decat cele reprezentand obligatii de plata care fac obiectul
amanarii la plata in vederea anularii potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru masurile de executare silita prin
poprire dispuse, potrivit legii, intre data de 14 mai 2020 si data de 31 ianuarie 2022
inclusiv.
(modificat de art.VI punctul 5 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).

10. Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata
(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiaza de esalonarea la plata a
obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data de 14 mai 2020 si
data de 31 ianuarie 2022 inclusiv pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si
tuturor accesoriilor in conditiile art. X-XII.
(2) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiaza de esalonarea la plata a
obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data de 14 mai 2020 si
data de 31 ianuarie 2022 inclusiv pot beneficia, in baza cererii de anulare a dobanzilor,
penalitatilor si a tuturor accesoriilor, depuse in perioada 14 mai 2020 si 15 decembrie
2020 sau in perioada 1 ianuarie 2021 si 31 ianuarie 2022 inclusiv, de anularea
dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, daca esalonarea la plata se finalizeaza
pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. In acest caz, accesoriile
incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data de 14 mai 2020 achitate
odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile
si completarile ulterioare. In situatia in care esalonarea la plata aflata in derulare
cuprinde numai obligatii de plata accesorii, debitorii pot beneficia de anularea
accesoriilor ramase de plata din inlesnirea la plata acordata, fara a le mai achita, urmand
ca, in baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emita decizia de anulare a
accesoriilor, precum si decizia de finalizare a esalonarii la plata.
(modificat de art.VI punctul 6 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).
11. Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare
Debitorii care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv au cereri de rambursare in curs de
solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial
rambursarea beneficiaza de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului
capitol, daca achita obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin
compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in termen de 30 de zile
de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea.
(modificat de art.VI punctul 7 din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal).
11. Soluționarea cererilor
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(1)Cererea de anulare a accesoriilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, depusă potrivit
prezentei proceduri, se soluţionează de către inspectorul impozite și taxe din cadrul Primăriei
Cămărzana, prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a
cererii de anulare a accesoriilor.
(3) În vederea soluționării cererilor, inspectorul impozite și taxe locale din cadrul
Compartimentului contabil și achiziții publice verifică dacă debitorul îndeplinește condițiile
prevăzute de prezenta procedură pentru a beneficia de anularea accesoriilor și va întocmi un
referat care va fi supus spre aprobare primarului comunei Cămărzana și prin care se propune
admiterea sau respingerea cererii de anulare a accesoriilor. În baza referatului de
acordare/neacordare se va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a
accesoriilor.
(4) Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi
necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu local.
(5) Deciziile se emit de către inspectorul impozite și taxe în două exemplare, dintre care un
exemplar se comunică contribuabilului , iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al
acestuia.
(6) Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula
contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 - Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.
11. Anexe
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta procedură. Formularele prevăzute în
anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislaţiei specifice.
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