ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile
O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020
Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău întrunit în ședință ordinară, azi data de 10.07.2020
Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr. 90 /01.07.2020 al domnului Primar al comunei Poșta Câlnău;
• Raportul nr. 91/01.07.2020 al inspectorului de specialitate, Compartimentul Impozite și Taxe
locale;
• Avizul comisiilor de specialitate înregistrate cu numărul 92 /01.07.2020;
• Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul
fiscal;
Prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul
fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale;
Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările
ulterioare;
Prevederile art. 154 alin.(l), ale art. 155 alin.(l) lit.c coroborat cu alin.(4) lit. a,b,c, ale art. 129 alin. (2) —
(14) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 136 alin.(l), art. 139 alin.(3) lit.c, art. 196 alin(l) lit.a, art. 197 alin.(l), art. 243
alin.(l) lit. a din Ordonanla de Urgentä nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ::

HOTĂRĂȘTE:
- Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de
31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în
curs, până la data depunerii cereii dar nu mai târziu de 15.12.2020.
Art. 2. - Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor prevăzute la art.1, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Primarul comunei Poșta Câlnău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
Compartimentul - Impozite și Taxe locale.
Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului comunei Poșta Câlnău, Compartimentului Impozite și
Taxe locale, va fii adusă la cunostiință publică prin afișare la sediul și pe site-ul propriu al instituției,
prin gija secretarului general delegat al comunei.
Art. 5. - Prin grija Secretarului general delegat al comunei Poșta Câlnău prezenta hotărâre se va
comunica în termenul legal Institutiei Prefectului - Județului Buzău,
POȘTA CÂLNĂU
Nr. 29 /10.07.2020
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ
CONSILIER,
POȘTOVEI MARIA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința ordinară
din data de 10.07.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi „împotriva”, din numărul total
de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL NR.29/10.07.2020

Procedură privind anularea accesoriilor datorate bugetului local al
comunei Poșta Câlnău în cazul obligaţilor bugetare
restante la data de 31 martie 2020
Art I.
Sfera de aplicare
(1)
Prezenta Hotărȃre se aplică pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice saujuridice, cu
restanțe de obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, către bugetul local al comunei
Poșta Câlnău;
(2)
În sensul prezentei Hotărȃri, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie2020
inclusiv se înţelege:
a)
obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31martie
2020 inclusiv.
b)
diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data
de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156
alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal ca urmare a unei inspecţii fiscale .
c)
obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă
cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv;
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 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare
principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31
martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
e)
facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul capitol îşi menţine
valabilitatea şi în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei
chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a)
obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data
de 31 martie 2020 inclusiv;
b)
obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile
legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4)
Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această
dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de
data de 30 septembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează
suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(5)
Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să
depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv.

Art. II
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)
toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzile, restante la data de 31 martie 2020inclusiv,
administrate de comuna Poșta Câlnău, prin compartimentul impozite și taxe locale se sting prin orice
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile
bugetare principale şi accesorii administrate comuna Poșta Câlnău, prin compartimentul impozite și taxe
locale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
c)
debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a
condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 30.09.2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
d) Accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu fac obiectul hotărârii.
ART. III
Cererea de anulare a accesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluţionează prin decizie de
anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ
CONSILIER,
POȘTOVEI MARIA
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

COMUNA POSTA CALNAU
Sat/ Com. Posta Calnau, Jud. Buzău
Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariapostacalnau@gmail.com

CERERE
pentru anularea obligatiilor de platä accesorii potrivit O.U.G. nr 69/14.05.2020
Subsemnatul\împuternicitul

CNP

BI\CI nr. seria

Județul

Str.

nr.

LOC.

Ap.

Bloc

Tel

Cod poștal

adresa e-mail

Contribuabilul
Jude

CUI
Localitatea

Str.

Cod poștal
nr.

Fax

Bloc ap.

Tel

adresa e-mail

Cont IBAN

deschis la

Solicit anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în
condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la
data depunerii cereii .
Mentionez că la data cererii am stins toate obligațiile de plată principale și majorările de întârziere care
nu fac obiectul facilității.
DATA:

LS (numele și prenumele)
Semnătura

COMUNA POSTA CALNAU
Sat/ Com. Posta Calnau, Jud. Buzău
Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariapostacalnau@gmail.com
2020
DECIZIE
privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor
Având în vedere:
Cererea nr._____________ din data privind contribuabilul persoanä fizicä :
Nume_________________________________prenume________________________________,
domiciliu___________________________________________________________________________
CNP
persoana juridicä : Denumirea societätii_______________________________Sediul
CIF
Prevederile O.U.G. nr.69 din 14.05.2020 privind instituirea unor facilități fiscale
Prevederile H.C.L. nr. 29 /10.07.2020
Se aprobă/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând :
Tip impozit/taxä
Accesorii lei

Total
Anularea accesoriilor opereazä la data îndeplinirii de către contribuabil a obligatiilor de plată
prevăzute H.C.L. nr.29 /10.07.2020
Respingerea cererii este motivată de
Prezenta decizie este valabilă până la data de 15 decembrie 2020. împotriva măsurilor dispuse prin
prezenta se poate face contestație conf. Art. 270 din Legea 207/2015, care se depune în termen de 45 zile
de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Contribuabil/Reprezentant/lmputemicit/

Director executiv adjunct, Compartiment stabilire, impunere PF/PJ, Compartiment Executare silită PF/PJ
(nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătura)
CNP/CIF
B.I./C.P.I./C.I. seria

Semnătură contribuabil
Data
sau
Nr. data confirmării de primire:
Prezentul înscris contine date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate
cărora li se adresează prezentul înscris, precum terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva
și folosi datele cu caracter personal în conditiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

