PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Oraș Negru Vodă, Șos.Mangaliei, nr.13, jud.Constanța
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Anexa nr. 1 H.C.L. nr. 61 din 18.11.2020

PROCEDURA
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ-teritorială a ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Art. 1. Dispoziții generale
(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de către organul
fiscal local, respectiv Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Negru Vodă.
(2) Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal local se înțelege obligații fiscale
principale reprezentând impozite, taxe locale și alte sume datorate bugetului local al
orașului Negru Vodă, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin :
a. Declarații fiscale;
b. Decizii de impunere;
c. Decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
d. Orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe locale și alte sume datorate
bugetului local al orașului Negru Vodă.
(3) Beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta procedură toate categoriile de debitori,
cum ar fi persoane fizice, persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și
alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice
în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale ori
instituții publice, care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale
restante administrate de organul fiscal local.
(4) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a orașului Negru Vodă și
va fi adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local conform prevederilor art. XVII din O.U.G.
nr. 69/2020.
(5) Prezenta procedură nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior
intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.
(6) Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se întelege:
a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data
de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada
cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare si data de 31 martie 2020
inclusiv;
b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere
comunicate pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a
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implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere
emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
c) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau
prin declaratie de impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada
cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente
in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv,
precum si obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale,
aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre
recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(7) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata,
potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata
in conditiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(8) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care,
la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar ulterior acestei
date, dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde
valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.
(9) Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunta la efectele
suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor,
penalitatilor si tuturor accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de
renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv.
Art. 2. Obiectivul și scopul procedurii
(1) Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale,
revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor
bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și respectarea principiului
egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și
mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau
nu în activități comerciale, cât și al persoanelor fizice și a celor asimilate acestora.
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Art. 3. Durata aplicării procedurii
(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de
15.12.2020 (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii ), termenul de
soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2020.
(2) Procedura vizează anularea obligațiilor de plată aferente:
a) obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv;
b) obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație
rectificativă;
c) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și
stinse până la această dată;
d) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020
indiviadualizate în decizia de impunere;
Art. 4. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31 martie 2020 inclusiv
(1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) Toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi, restante la 31 martie 2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută
de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și 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 și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de
organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;
c) Debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în
care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost
stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod
corespunzător a condițiilor prevăzute la lit.a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie
2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Art. 5. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate
suplimentar de debitori prin declarație rectificativă
(1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori
prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu
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scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local,
se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) Declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) Toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se
sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu
modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
c) Sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) –
d).
Art. 6 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe
anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată
(1) Toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei
de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d).
Art. 7 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe
anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere
(1) Toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal
local cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de
impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a
O.U.G. nr. 69/2020 se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) Toate diferențele aferente obligațiilor bugetare principale individualizate în decizia
de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată
prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;
b) Cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la
comunicarea decizei de impunere, sub sancțiunea decăderii.
(2) În sensul prezentei proceduri, prin inspecție fiscală în derulare la data intrării în
vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 se înțelege acea inspecție pentru care nu s-a comunicat
persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.
69/2020, respectiv până la data de 14.05.2020.
Art. 8 Notificarea organului fiscal privind intenția de a beneficia de anularea
obligațiilor bugetare accesorii
(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii
potrivit prezenei proceduri pot depune o notificare (conform modelului prevăzut în
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Anexa nr. 1 la prezenta procedură) adresată organului fiscal local cu privire la intenția lor,
până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal local verifică dacă
debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la data depunerii notificării,
efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu
certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilităților
fiscale. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative,
organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală.
(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal
local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.
(4) Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu
privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a
celor care pot fi anulate.
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal local potrivit alin. (1) :
a) Toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea
anulării. În acest caz, organul fiscal local emite decizie de amțnare la plată a
obligațiilor accesorii prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta procedură;
b) Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru
obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
c) Obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data
soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020
inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(6) Organul fiscal local respinge notificarea debitorului dacă acesta nu se încadrează în
niciuna dintre ipotezele regelementate de prevederile art. 4 – art. 7 și emite în acest sens
înștiințarea de respingere a notificării (Anexa nr. 3 la prezenta procedură).
(7) Prevederile alin. (5) lit. a)-c) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii.
(8) Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare
dintre următoarele situații :
a) La data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a
cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) La data de 15 decembrie 2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de
anulare a accesoriilor.
(9) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal local potrivit alin. (1), toate
accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost achitate după data
intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020, respectiv 14.05.2020, se restituie potrivit Legii nr.
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207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la cererea contribuabilului, depusă la
organul fiscal local, până la data de 15 decembrie 2020.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nt. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au
notificat organul fiscal potrivit alin. (1) și au dispuse măsuri de executare silită prin
poprire la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020, de către organul de executare
fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de
înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de
plaă care pot face obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit alin. (5) lit. a).
(11) Prevederile alin. (10) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în
vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 și data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
(12) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii
nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (5) lit. a)-c).
Art. 8 Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii
(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei
care au depus notificare la organul fiscal conform art. 7 alin. (1), în baza unei cereri de
anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta procedură.
(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de
acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii.
(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul obligațiilor fiscale prevăute la art. 7 alin. (1) și (3),
cererea de anulare a acceoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale
principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale, dar
nu mai târziu de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
(4) Cererea de anulare a accesoriilor se depune la Secretariatul Primăriei orașului Negru
Vodă sau la Compartimentul Impozite și Taxe.
(5) Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor
(Anexa nr. 5 la prezenta procedură) sau, după caz, prin decizie de respingere a acererii de
anulare a accesoriilor (Anexa nr. 6 la prezenta procedură).
(6) Decizia se va emite ca urmare a unui referat întocmit de către serviciul de specialitate,
care va fi supus spre aprobare primarului Orașului Negru Vodă, fără a fi necesară
aprobarea fiecarei cereri prin hotărâre a Consiliului Local.
(7) Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art 47 din Legea
207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale.
(8) Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local în baza art. 270
din Legeaa nr. 207/2015 Titlul VIII.
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(9) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, în
oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2), independent sau cumulat, dacă sunt
îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării prevăzute la art. 4-7.
Art. 9 Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată
(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 beneficiază de eșalonarea
la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, precum și cei care obțin eșalonarea
în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 și data de 15
decembrie 2020, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor, dacă îndeplinesc condițiile
prevăzute de art. 5-7.
(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 beneficiază de eșalonarea
la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 precum și cei care obțin eșalonarea
în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 și data de 15
decembrie 202, pot beneficia, în baza cererii de anulare, depuse până la data de 15
decembrie 2020 inclusiv, de anularea tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se
finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz,
accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a
O.U.G. nr. 69/2020, achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Legii nr.
207/2015. În situația în care eșalonarea la plată aflată în derulare curpinde numai obligații
de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din
inlesnirile la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a
accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum și decizia de
finalizare a eșalonării de plată.
Președinte de ședință,
Cărăuleanu Eugen
Contrasemneaza,
Secretar general
Uat oraș Negru Vodă
Cosmin Bujor

7

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Oraș Negru Vodă, Șos.Mangaliei, nr.13, jud.Constanța
Tel/Fax:0241-780195 / 0241-780948 e-mail : primarianegruvoda@yahoo.com

ANEXA NR. 1
Nr. ................./..................
NOTIFICARE
privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata
accesorii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

A. Date de identificare ale debitorului

Contribuabilul/împuternicit……………………………………………….……..,

CNP

……….............................., B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ .................., loc.
........................... ,cod postal ................, sector ...., str. ............................................, nr. ....., bloc
...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. ........................., fax ......................., adresa de e-mail
…………………………….
Contribuabilul

………………………………………..,

Codul

de

identificare

fiscala…....................., judeţ .................., loc. ..............................., cod postal ............., sector ....,
str.

.......................................,

..........................................

nr.
,fax

.....,

bloc

....,

scara

.............................,

...,etaj

...,

adresa

ap
de

....,

tel.

e-mail

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ........................................, la
nr. ..........................., cont IBAN ……………………………………..,deschis la............................

B. Obiectul notificarii

Prin prezenta doresc să îmi exprim intenția de a beneficia de anularea obligațiilor
de plată accesorii conform prevederilor H.C.L. nr. …. Privind aprobarea la nivelul orașului
Negru Vodă a unor facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020.
Data………………
Numele și prenumele
Semnătura
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ANEXA NR. 2
Nr. ................. din ....................

DECIZIE
de amanare la plata a obligatiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Datele de identificare ale imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele:
Denumirea/Numele si prenumele:
......................................
......................................
Adresa: ................................. Adresa: .............................
Codul de identificare fiscala: .......... Codul de identificare fiscala: .............
In temeiul prevederilor H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la nivelul orașului
Negru Vodă a unor facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020, având în vedere
Notificarea nr. …. Din data de …, se emite următoarea decizie :
Se acorda amanarea la plata a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor
principale restante la 31.03.2020 inclusiv, în sumă totală de …. Lei, reprezentând:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumirea obligatiei bugetare

Obligații fiscal accesorii

TOTAL

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art.
268 si 269 din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, in termen de 45 dezile de la data comunicării, sub sancțiunea
decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul organului fiscal,
L.S. (numele, prenumele si semnatura)
Întocmit,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor)
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PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
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ANEXA NR. 3
Nr. ......... din ..............

INSTIINTARE
de respingere a notificarii

Datele de identificare ale debitorului
Datele de identificare ale imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele:
Denumirea/Numele si prenumele:
......................................
......................................
Adresa: ................................. Adresa: .............................
Codul de identificare fiscala: .......... Codul de identificare fiscala: .............
In temeiul prevederilor H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la nivelul orașului Negru Vodă a unor facilități
și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020,
Avand in vedere Notificarea dumneavoastra nr. ............... din data de ..............., inregistrata cu nr. ...............
din
data
de
..............................,
Luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la
nivelul orașului Negru Vodă a unor facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020
Se respinge notificarea privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii.
Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusa de dumneavoastra:
.................................................................................
Temeiul de drept: ...............................................................
Mentiuni privind audierea debitorului: ............................................. .

Conducătorul organului fiscal,
L.S. (numele, prenumele si semnatura)
Întocmit,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor)
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PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Oraș Negru Vodă, Șos.Mangaliei, nr.13, jud.Constanța
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ANEXA NR. 4
Nr. ......... din ..............
CERERE DE ANULARE
a obligatiilor de plata accesorii, potrivit Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

A. Date de identificare ale debitorului
Contribuabilul/împuternicit……………………………………………….……..,

CNP

……….............................., B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ .................., loc.
........................... ,cod postal ................, sector ...., str. ............................................, nr. ....., bloc
...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. ........................., fax ......................., adresa de e-mail
…………………………….
Contribuabilul

………………………………………..,

Codul

de

identificare

fiscala…....................., judeţ .................., loc. ..............................., cod postal ............., sector ....,
str.

.......................................,

..........................................

nr.
,fax

.....,

bloc

....,

scara

.............................,

...,etaj
adresa

...,

ap
de

....,

tel.

e-mail

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ........................................, la
nr. ..........................., cont IBAN ……………………………………..,deschis la............................
B. Obiectul cererii*
In temeiul prevederilor H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la nivelul orașului Negru
Vodă a unor facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020, prin prezenta solicit
anularea obligațiilor de plată accesorii după cum urmează :
 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data
de 31 martie 2020 inclusiv;
 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate
suplimentar prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile;
 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe
anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată;
 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe
anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere;
Sub sancțiunile aplicate faptei în fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe popria răspundere că
toate declarațiile fiscale, potrivit legislației în vigoare, sunt depuse la Primăria orașului
Negru Vodă.
Totodată precizez că sunt îndeplinite cumulative toate condițiile impuse de H.C.L. nr.
……… Privind aprobarea la nivelul orașului Negru Vodă a unor facilități și măsuri fiscale
în baza O.U.G. nr. 69/2020.
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Data………………
Numele și prenumele
Semnătura

* Se poate bifa o singura casuta sau oricate doreste solicitantul.
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ANEXA NR. 5
Nr. ......... din ..............
DECIZIE
de anulare a obligatiilor de plata accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Datele de identificare ale imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele:
Denumirea/Numele si prenumele:
......................................
......................................
Adresa: ................................. Adresa: .............................
Codul de identificare fiscala: .......... Codul de identificare fiscala: .............
In temeiul prevederilor H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la nivelul orașului Negru Vodă a unor
facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020,
Avand in vedere CEREREA nr. ............... din data de ...............,
Luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de H.C.L. nr. ……… Privind
aprobarea la nivelul orașului Negru Vodă a unor facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr.
69/2020
Se acorda anularea la plata a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor principale restante la
31.03.2020 inclusiv, în sumă totală de …. Lei, reprezentând:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumirea obligatiei bugetare

Obligații fiscal accesorii

TOTAL

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 si 269
din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, in termen de 45 dezile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se
depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra de la data comunicarii
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducătorul organului fiscal,
L.S. (numele, prenumele si semnatura)
Întocmit,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor)
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ANEXA NR. 6
Nr. ......... din ..............
DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Datele de identificare ale imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele:
Denumirea/Numele si prenumele:
......................................
......................................
Adresa: ................................. Adresa: .............................
Codul de identificare fiscala: .......... Codul de identificare fiscala: .............
In temeiul prevederilor H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la nivelul orașului Negru Vodă a unor facilități
și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020,
Avand in vedere Cererea nr. ............... din data de ...............,
Luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de H.C.L. nr. ……… Privind aprobarea la
nivelul orașului Negru Vodă a unor facilități și măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020
Se respinge cererea de anulare a obligațiilor la plată accesorii.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea depusa de dumneavoastra:
.................................................................................
Temeiul de drept: ...............................................................
Mentiuni privind audierea debitorului: ............................................. .
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 si 269 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen
de 45 dezile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent
al deciziei.
Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra de la data comunicarii acesteia
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducătorul organului fiscal,
L.S. (numele, prenumele si semnatura)
Întocmit,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor)
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