PRIMARIA MUN.URZICENI
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR.22036/26.11.2015

APROBAT
PRIMAR
SAVA CONSTANTIN

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanţe de natură
fiscală, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice si juridice inregistrati pe raza
administrativ- teritorială a Municipiului Urziceni

Considerente de ordin juridic:
In baza prevederilor :
-Art.1 si art. 12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;
-Art.1241 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
-Art.183 din Legea privind Codul de procedura fiscala in vigoare la data de 01.01.2016;
-Art.5 alin 1 lit.a si alin 2 ,art.16 alin 2,art.20 alin 1 lit.b si art. 7 ,art.30,art.761 alin 2 si alin 3 din
Legea
273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-Avind in vedere dispoziţiile art. 36, art.39 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi modificată’;
Considerente de ordin economic
-prevenirea acumularii de noi datorii la bugetul local
-stimularea achitarii obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local
-cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor fiscale
-diminuarea arieratelor constind in amenzi de orice el datorate bugetului local
Condiţii de eligibilitate a procedurii de anulare propusa:
Pot beneficia de facilitatatea fiscala, contribuabilii care depun o notificare la organul fiscal local
,privind intenţia de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, ,până la 30 iunie 2016, sub
sancţiunea decăderii, în următoarele condiţii:
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(1) sting integral, până la data de 31.03.2016, toate obligaţiile fiscale principale aflate în sold la
30.09.2015 inclusiv constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate creanţele de natură fiscală, inclusiv

amenzile contravenţionale;

(2) sting integral, până la 31.03.2016, pe lângă obligaţiile prevăzute la pct.(l), toate obligaţiile principale

constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate creanţele de natură fiscală inclusiv amenzile
contravenţionale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv ;

(3)sting integral, până la 31.03.2016, toate obligaţiile de plată principale declarate suplimentar de
contribuabili prin declaraţii rectificative depuse până Ia data de 31.03.2016 inclusiv,sau impuse de organul
fiscal local din oficiu in conditiile legii,pentru situatiile prin care se corectează obligaţii de plată principale cu
scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv .
(4)Obligatiile de plata principale individualizate in decizii de impunere emise urmare a unor inspectii fiscale
,a celor cuprinse in decizii emise de organele de audit extern, a celor cu competenta de verificare,a celor
aflate in litigiu ,in derulare la data intrarii in vigoare a OUG 44/2015 ,a celor aflate in procedura de
contestare,vor putea fi stinse pina la termenul de plata prevazut de lege pentru aceste situatii. Contribuabilii
pot depune cererea de anulare a majorarilor de intirziere cotei de 73,3% in termen de 90 zile de la data
comunicarii acestora,dar nu mai tarziu de data de 30.06.2016,sub sanctiunea decaderii din drepturile acordate
prin prezenta procedura.Pina la termenul de 30.06.2016 poate fi stinsa si cota de 26,7% din majorarile de
intirziere aferente acestora.
(5)sting, până la data de 31 martie 2016, inclusive,cota majorărilor de întârziere (26, 7%) aferentă obligaţiilor
de plată principale constând în impozite şi taxe locale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015,
inclusiv, şi stinse până la această dată;
(6)sting, până cel târziu la data de 30.06.2016, inclusiv, cota majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă
obligaţiilor principale restante aflate în sold la data de 30.09.2015 constând în impozite şi taxe locale;
(7) sting, până la data de 30.06.2016 cota majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligaţiilor principale
constând în impozite şi taxe locale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie
2016, inclusiv, cu condiţia ca la 30.09.2015 aceştia sa fie inregistrati in evidenta cu obligaţii de plată
principale restante;
(8) contribuabilul a depus toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de
anulare a majorărilor de întârziere;
(9) depun cerere pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3 % din cuantumul majorărilor, până la data de
30.06.2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii;
Avind in vedere faptul ca la art.12 din OUG 44/2015 se prevede faptul ca numai prin Hotarare a consiliu
local se poate aproba procedura de acordare a anularii cotei de pina la 73,3% din majorarile de intarziere va supun spre dezbatere si aprobare proiectul de act normativ.
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