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Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare                                       

restante la 31 martie 2022 datorate bugetului local al COMUNEI BIRA  

 

 

      Dispoziții generale 

                 Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoanei 

juridice sau entități fără personalitate juridică care depun  o cerere de anulare a 

obligațiilor fiscale accesorii  până la 30 iunie 2022, contribuabili care înregistrează 

obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2022 și neachitate / nestinse 

până în prezent. În această categorie se regăsesc contribuabilii care au depus de exemplu 

declarația de impunere în trecut, dar din lipsă de fonduri nu au achitat debitul declarat. 

              Prin  OUG nr. 69 din 14 mai 2020 privin modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal,precum si pentru instituirea unor masuri 

fiscale,art.IX,lit.d),prelungeste acest termen pana la 30 iunie 2022. 

Pot beneficia de această facilitate fiscală, prin depunerea cererii de anulare a 

obligațiilor fiscale accesorii până la 31 martie 2022, contribuabilii aflați într-unul dintre 

următoarele cazuri: 

       Contribuabilii care înregistrează obligații bugetare principale restante la data 

de 31 martie 2022 și neachitate / nestinse până în prezent. În această categorie se 

regăsesc contribuabilii care au depus de exemplu declarația de impunere în trecut, dar 

din lipsă de fonduri nu au achitat debitul declararat. 

Obiectivul şi scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata 

obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la 

bugetul local, precum și de respectare a egalității de tratament, respectiv stabilirea în 

mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităților fiscale. 

 

Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplicã de la data intrării in vigoare a hotărârii pânã la data de 30 

iunie 2022 inclusiv. 

 

Condițiile de anulare a accesoriilor 

Se  anulează  accesoriile dacă  sunt îndeplinite  cumulativ următoarele 

condiții: 



a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 31 

martie 2022 inclusiv, administrate de organul fiscal local, 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) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale : impozit/taxă clãdiri, 

impozit/taxã teren, taxă firmă, taxă salubrizare după caz, până la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv; 

          c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 30 iunie 

2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 

Modalitatea de implementare a procedurii 

 

Contribuabilii înteresați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pânã cel 

târziu la data de 30 iunie 2022. Cererea se depune la registratura deschisă la sediul 

organului fiscal local respectiv compartimentul contabilitate-financiar — impozite şi 

taxe locale. 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare salariații cu atribuții atât în stabilire cât și 

executare silită vor analiza dacă impozitele și taxele locale aflate în evidența fiscală 

sunt stabilite în mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, 

dacă nu există litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de 

impunere fie a executării silite. 

În cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale contribuabilul este    

înștiințat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea  

clarificăriilor necesare. În acest caz soluționare a cererii de anularea accesoriilor  va avea 

termen maxim de 30 de zile. 

In urma analizei efectuate, se va întocmi în comun de către salariații cu atribuțiide 

stabilire căt și de executare silita persoane fizice sau juridice o decizie de 

acordare/neacordare a anulării accesoriilor. Decizia se aprobă la nivelul organului 

fiscal locul de către conducătorul acestuia, fară a fi necesară aprobarea fiecărei cereri 

prin Hotărâre de Consiliu Local. 

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 

207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. 

 Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local potrivit art. 268-

281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ultefioare. Decizia privind 

aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,  

 
 
 
 


