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PROCEDURA 

de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 

orasului Valenii de Munte  
 

1. Dispoziţii generale 

(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi 
fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare 
principale restante administrate de organul fiscal local sub un milion lei. 

(2) Pot beneficia de prevederile prezentei şi debitorii - persoane fizice sau entităţi fară 
personalitate juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţiile publice - care au obligaţii 
bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari. 

(3) Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate 
bugetelor locale, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, se aplică de către unităţile administrativ- 
teritoriale , opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

(4) Prin hotărârea prevăzută la alin. (3) consiliul local aprobă şi procedura de anulare a 
accesoriilor. 

(5) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ - teritorială a orasului Valenii de 
Munte  şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

2. Obiectivul şi scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, 
revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenţei, maximizarea încasărilor bugetare şi 
diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi de respectarea principiului egalitaţii de tratament, 
respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor 
fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activităţi comerciale, cât şi al persoanelor 
fizice şi a celor asimilate acestora. 

 

3. Durata şi condiţiile aplicării procedurii 

(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin H.C.L. până la data de 15.12.2019 
inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către 
organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019. 
Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 



a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de 
organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 
2019 inclusiv; 
b) 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 ianuarie 2019 şi 15 
decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 
c) 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; 
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii. 

(2) Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de 
debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu 
scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se 
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 
decembrie 2019 inclusiv; 
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice 
modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv; 

 

4. Condiţii de eligibilitate şi implementarea procedurii 

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii 
potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare formular tipizat pus la dispoziţie de către Biroul  
Impozite şi Taxe Locale  adresată organului fiscal local cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu 
la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii. 

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă 
debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative 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 .  

(3) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal 
comunica contribuabilului cuantumul obligatiilor de plata exigibile , aflate in sold la data depunerii 
acestuia. 

(4) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub 
sancţiunea decăderii, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de 
respingere a cererii de anulare a accesoriilor. 

(5) Operarea efectiva a facilitatilor acordate se va efectua in baza referatului aprobat de 
catre primarul orasului Valenii de Munte si a deciziei de calcul a accesoriilor aferente obligatiilor 
bugetare datorate bugetului local pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta 
procedura , dupa care vor fi scazute din evidentele fiscale , despre acest lucru fiind instiintat 
contribuabilul care a depus cererea . 

Formulare anexa : 
- cerere de anulare a accesoriilor 
- decizie de anulare a accesoriilor 
- decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor , fac parte integranta din 

prezenta procedura. 


