
Procedura de aprobare a facilităţilor de anulare a majorărilor de întârziere în
cota de 73% aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2015,
inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plata principale cu

termene de plată pana la 31 dec. 2015, inclusiv, stinse până la această dată,
datorate de contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Comunei

Lechinta

I. Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de 31 dec. 2015 datorează
majorări de întârziere pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale de natură
fiscală, calculate în limita termenului de prescripţie conform Codului de procedură fiscală.

(2) Prezenta procedură se va aplica pe raza administrativa a Comunei Lechinta şi se va aproba
prin hotărâre de consiliul local.

II. Obiectivul şi scopul procedurii

Este determinat de reducerea arieratelor la bugetul local şi maximizarea încasărilor la bugetul
local, stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor fiscale de plată restante
la bugetul local, precum şi de respectare a principiului egalităţii de tratament, respectiv
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacele de acordare a facilităţilor fiscale,
atât în cazul persoanelor juridice cât şi a persoanelor fizice şi asimilate acestora.

III. Cadrul legal

La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere următoarele acte normative:

- O.U.G. nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;
- Art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

IV. Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică de la data de 01.01.2016 până la data de 31.03.2016, anularea
operând pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale aflate în sold la
31.12.2015, majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu tzermen de plată
31.03.2016 şi stinse până la acestă dată, precum şi pentru majorările de întârziere aferente
diferenţelor obligaţiilor de plată principale, cu termene de plată până la data de 31.03.2016,
individualizate prin decizii de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale în derulare la data intrării
în vigoare a OUG 44/2015.

V. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Pot beneficia de această facilitate fiscală persoanele fizice care depun o cerere la registratură
(formular gratuit pus la dispoziţie de catre primărie), până la data de 10.02.2016 inclusiv, sub
sancţiunea decăderii, în următoarele condiţii:



1) Toate obligaţiile de plată principale restante la 31 dec. 2015, constând în impozite şi taxe
locale, celelalte creanţe ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale,
se sting integral prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016;

2) Toate obligaţiile de plată principale, constând în ipozite şi taxe locale, celelalte creanţe ce se
fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale, cu termene de plată cuprinse
înter 01 ian. 2016 şi 31 martie 2016 se sting integral prin orice modalitate prevăzută de lege
până la data de 31 martie 2016;

3) Toate diferenţele obligaţiilor de plată principale, constând în impozite şi taxe locale,
celelalte creanţe ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale, precum
şi o cotă de 27% din majorările de întârziere, cu termene de plată până la 31.03.2016,
individualizate prin decizii de impunere emis ca urmare a inspecţiei fiscale în derulare la
data intrării în vigoare a OUG 44/2015, se sting integral până la termenul prevăzut de art.
111 alin (2) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin orice modalitate
prevăzută de lege. Termenul de depunere a cererii de anulare a cotei de 73% din majorările
de întârziere este de 40 zile de la data comunicării deciziei de impunere, sub sancţiunea
decăderii;

4) Toate obligaţiile de plată principale, constând în impozite şi taxe locale, celelalte creanţe ce
se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale, declarate suplimentar de
contribuabili prin declaraţii rectificative până la data de 31.03.2016 prin care se corectează
obligatii de plată principale cu termen de plată 31.12.2015 inclusiv, se sting integral prin
orice modalitate prevăzută de lege până la 31.03.2015;

5) Până la data de 31.03.2016 se va achita cota de 27% din majorările de întârziere aferente
obligaţiilor de plată principale restante la 31 dec 2015, constând în impoziteşi taxe locale,
respectiv toate creanţele ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale,
individualizate prin decizii de amânare la plată a majorărilor de întârziere emise ca urmare a
cererii depuse de contribuabil;

6) Contribuabilul a depus toate declaraţiile fiscale referitoare la bunurile avute în proprietate,
până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor;

7) Contribuabilul depune cererea pentru anularea cotei de 73% din cuantumul majorărilor până
la data de 10.02.2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

VI. Modalitatea de imlementare a procedurii

(1) După depunerea cererii de către contribuabil, organul fiscal va comunica acestuia cuantumul
obligaţiilor de paltă exigibile, aflate în sold la data depunerii cererii, urmând să emită decizia
de amânare la plata majorărilor de întârziere ce pot face obiectul anulării, respectiv de
suspendare a executării acolo unde este cazul. Cererea de anulare a cotei de 73% din
majorările de întârziere va fi analizată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei
Lechinta. În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat care se supune spre aprobare
primarului, fără a mai fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local.
În baza referatului de aprobare/neaprobare se va emite de către serviciul de specialitate
decizia de acordare/neacordare a facilităţilor fiscale.

(2) Operarea efectivă a facilităţii acordate se va efectua în baza referatului aprobat de primar şi
a deciziei de calcul privind majorările de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale
datorate bugetului local al Comunei Lechinta, pentru care sunt îndeplinite condiţiile



prevăzute de prezenta procedură. După scăderea din evidenţa fiscală a majorărilor aprobate,
se va înştiinţa şi contribuabilul.

(3) Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Lechinta, verifică achitarea integrală a
impozitelor şi taxelor locale, a celorlalte creanţe ce se fac venit la bugetul local, inclusiv
amenzile contravenţionale, a cotei de 27% din majorările pentru care s-a solicitat anularea,
precum şi respectarea altor prevederi a prezentei proceduri.

(4) În cazul în care contribualilul nu este eligibil conform prezentei proceduri, organul fiscal
comunică acest fapt contribuabilului.
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