
Anexa 1 la HCL Domnesti nr. ____/__________ 
 
 

PROCEDURA 
privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 

 

 

I. Dispoziţii generale: 

1. Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau 
entitati fara personalitate juridica – care la 31.12.2018 inclusiv, au obligatii bugetare principale 
restante la bugetul local al comunei Domnesti. 

2. Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate 
bugetelor locale mai mari sau mai mici de 1 milion lei, se aplica de catre unitatile administrativ 
teritoriale, optional, daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi si 
totodata procedura de  acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 
31.12.2018. 

3. Prin obligatii bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, se intelege: 
   a) obligaţii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de 

plată până la 31 decembrie 2018, inclusiv;  
   b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate 

până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de 
plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;  

   c) obligatii bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin 
decizie de impunere dupa data de 01 ianuarie 2019, aferente perioadelor fiscale de pana la 
31.12.2018. 

   d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente 
în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.  

4. Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:  
   a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit 

legii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;  
   b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în 

condiţiile legii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.  
  5.  Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care la 

această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar 
nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după 
caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.  

  6.  Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării 
actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor 
accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării 
actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.  

7. Prezenta procedura se aplica pe raza UAT Comuna Domnești județul Ilfov prin adoptarea 
unei hotărâri a Consiliului Local. 



 
 II. Obiectivul şi scopul procedurii: 
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor 

bugetare, maximizarea incasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi 
de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a 
criteriilor si mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât in cazul personelor juridice, cât şi 
al persoanelor fizice. 
 

III. Durata aplicării procedurii: 
Prezenta procedura se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii și până la data de  

15 decembrie 2019 inclusiv (data limita de depunere a cererii sub sanctiunea decaderii), termenul 
de solutionare de catre organul fiscal a cererilor depuse fiind data de 31.12.2019.  

 
 
      IV. Conditiile de elegibilitate: 

Contribuabilii trebuie să depună o notificare la Biroul Impunere si Incasare Taxe si Impozite 
Locale  privind intenţia de a beneficia de aceste facilităţi, până la 15 decembrie 2019.  

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 

a. Pentru accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local al 
Comunei Domnesti, restante la data de 31 decembrie 2018: 

(1) Toate obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, să fie stinse prin orice 
modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv; 

(2) Toate obligațiile bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 
2019 și 15 decembrie 2019 și accesoriile acestora, să fie stinse prin orice modalitate 
prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 

(3) Debitorul să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 
corespunzător a condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), dar nu mai târziu de 15 decembrie 
2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Debitorul care are stinse în integralitate 
obligațiile principale restante la data de 31 decembrie 2018 și figureaza în evidența 
organului fiscal numai cu accesorii aferente acestora, poate beneficia de anularea 
accesoriilor în baza depunerii la organul fiscal a cererii de anulare până la data de 15 
decembrie 2019. 
 

b. Pentru accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitor: 
(1) Declarația de impunere să fie depusă în perioada 1 ianuarie 2019-15 decembrie 2019; 
(2) Toate obligațiile bugetare principale să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege 

pînă la data de 15 decembrie 2019, inclusiv; 
(3) Toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare declarate suplimentar prin 

care se corectează obligații principale cu scadențe cuprinse între data de 1 ianuarie și 15 
decembrie, să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 
decembrie 2019, inclusiv; 

(4)  Debitorul să depună cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea în mod 
corespunzătoar a condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3), dar nu mai târziu de 15 decembrie 
2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 



    V.  Modalitatea de implementare a procedurii: 
Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii 

potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare (formular tipizat pus la dispozitie de catre 
Biroul Impunere si Incasare Taxe si Impozite Locale)  adresata organului fiscal local, cu privire 
la intentia lor, pana cel mai tarziu la data de 15.12.2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. 

Dupa primirea notificarii, organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit 
obligatiile declarative, efectueaza stingerile, compensarile, orice alte operatiuni in vederea 
stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii 
fiscale. 

In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul 
fiscal il indruma pe contribuabil potrivit prevederilor art. 7 din Codul de procedura fiscala: „rolul 
activ al organului fiscal”. 

In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal 
competent elibereaza din oficiu un certificat de atestare fiscala. Totodata, se va elibera o nota de 
plata la zi, cu obligatiile bugetare ce trebuie achitate pentru a putea beneficia de facilitatea 
fiscala. 

Dupa plata debitelor, debitorul va depune cererea de anulare a accesoriilor. 
Organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta 

procedura si emite Decizia de anulare a accesoriilor sau Decizia de respingere a cererii de 
anulare a accesoriilor, dupa caz, care vor fi comunicate debitorului.  

In baza deciziilor de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 
31.12.2018, acestea vor fi scazute din evidentele fiscale. 

Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul 
fiscal local audiază contribuabilul, potrivit art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.  

Pentru obligaţiile amânate la plată până la 15 decembrie 2019, ca urmare a notificării 
inregistrată de contribuabil şi pentru care nu a fost depusă cerere de anulare pana la 15 decembrie 
2019, sau a fost depusă cerere şi nu a fost soluţionată favorabil, decizia de amânare la plată nu 
mai produce efecte, reinstituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de intârziere. 

Impotriva actelor administartive fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate 
formula contestatie potrivit art. 268-281 din Codul de procedura fiscala. 

 
VI. Dispozitii finale: 
Inspectorii de specialitate ai Biroului Impunere si Incasare Taxe si Impozite Locale cu 

atributii in administrarea creantelor bugetare locale, verifica indeplinirea tuturor conditiilor 
prevazute de prezenta procedura, inclusiv achitarea integrala a amenzilor contraventionale in 
debit, aflate in evidenta organului fiscal local. 


