Anexa la HCL nr_____/________2016
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din majorările
de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local, restante la
30 septembrie 2015 inclusiv, stinse până la această data, constând în creanţe fiscale
datorate bugetului local al comunei Rosia Montana de către contribuabilii persoane fizice
si juridice .

Capitolul I
Dispoziţii generale
Având în vedere prevederile art. 12 din OUG nr. 44/2015, privind acordarea unor
facilităţi fiscale cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost iniţiată
următoarea procedură de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din
majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local,
restante la 30 septembrie 2015 inclusiv.
Capitolul II
Obiectivul şi scopul procedurii
Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice şi juridice, care la
data de 30 septembrie 2015, înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local
al Comunei Rosia Montana. Facilităţile fiscale se acordă pentru obligaţiile fiscale
accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015.
Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege,
conform art. 7 din OUG nr. 44/2015, privind acordarea unor facilitati fiscale:
a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la
30 septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de
impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru
acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de
procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi
existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie
2015, inclusiv.

(2) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată,
potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este
suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv şi obligaţiile de plată
care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior
acestei date, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde
valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
Capitolul III
Durata aplicării procedurii
Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data
de 30.06.2016, anularea operând pentru majorările aferente obligaţiilor principale
aflate în sold la data de 30.09.2015, a celor cu termenele de plată cuprinse între data
de 01.10.2015-31.03.2016 şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată
principale cu termene de plată până la data de 30.09.2015, inclusiv şi stinse până la
această data.
Capitolul IV
Derulare procedurii de acordare a facilitaţilor fiscale
În vederea acordării de facilităţii fiscale, contribuabilii persoane fizice sau juridice
depun la Compartimentul impozite şi taxe al Comunei Rosia Montana o notificare,
privind intenţia de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, pâna la data de
31.05.2016
După primirea notificării depuse de către contribuabil, persoana fizică sau
juridică, organul fiscal comunică acestuia cuantumul obligaţiilor de plată exigibile, aflate
în sold la data depunerii acesteia. Organul fiscal va emite decizia de amânare la plată a
majorărilor de întârziere care pot face obiectul anulării, respectiv de suspendarea
procedurii de executare silită, dacă este cazul.
Cererea pentru anularea cotei de 73,3 %, din cuantumul majorărilor aferente
impozitelor si taxelor locale va fi analizată de consilierul din cadrul Compartimentului

Impozite şi taxe în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. După analizarea
cererii, aceasta va fi supusa spre aprobare primarului comunei.
Operarea efectivă în evidenţele fiscale se va efectua în baza cererii aprobate de
către primarul comunei Rosia Montana şi a deciziei de calcul a majorărilor de întârziere
aferente impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al comunei Rosia Montana,
pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură. După scăderea
din evidenţele fiscale, a sumelor aprobate, contribuabilul persoană fizică sau juridică va
fi înştiinţat în scris de acest lucru.
Capitolul V
Beneficiari
Beneficiază de anularea cotei de 73,3 % din majorările de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale de plată restante la 30 septembrie 2015, datorate bugetului
local al comunei Rosia Montana, contribuabilii persoane fizice sau juridice, care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. Să achite integral obligaţiile fiscale principale restante la data de 30
septembrie 2015, inclusiv semestrul al II al anului 2015, la care se adaugă cota de 26,7
% din majorările de întârziere până la data de 30.06. 2016.
b. Depune cererea de anulare a cotei de 73,3%, aferentă obligaţiilor fiscale
principale, pâna la data de 31.05.2016, sub sancţiunea decăderii.

Capitolul VI
Dispoziţii finale
Prevederile prezentei proceduri şi hotărârea prin care a fost aprobată nu se
aplică pentru următoarele:
Obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale. Acestea nu sunt
luate în calcul pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit hotărârii
consiliului local pentru aplicarea prevederilor OUG cu nr. 44/2015, cu excepţia
redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redeventelor rezultate din contracte
de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu

desţinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniile Statului, prevăzute în art 1 alin. din
Codul de procedură fiscală, persoanelor faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei
sau se află în dizolvare, majorările de întârziere calculate la taxa judiciară de timbru.
Formularele necesare întocmirii documentaţiei în vederea anulării cotei de 73,3
% din majorările de întârziere se găsesc la Compartimentul Impozite şi taxe.

