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Anexă PROIECT HCLnr. 8299/13.02.2018

Procedură
de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare
datorate de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al

comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava,
pentru anul 2018

I. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei
proceduri, datorează majorări pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale, calculate în limita
termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare . Prezenta procedură se
aplică pe raza administrativ – teritorială a comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava fiind adoptată
prin hotărâre a Consiliului Local Pîrteștii de Jos.
II. Obiectivul şi scopul procedurii este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul
local, precum şi de respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale în cazul persoanelor
fizice.

III. Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de Legea
207 /2015 privind Codul de procedură fiscală în cuprinsul Capitolului IV – înlesniri la plată, art.
185 alin. (1) lit. (b)

IV. Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale stinse până la data de
30.09.2018.
V.Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) sting integral, până la data de 30.09.2018, obligaţiile principale constând în impozite, taxe,
datorate bugetului local al comunei Pirtestii de Jos;
b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 15.10.2018.

Dacă persoana fizică are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local şi face plata
integrală numai pentru un anumit impozit, taxă , prezenta procedură de scutire de la plată se va
aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările , aferente respectivului impozit local/taxă
locală .

VI.Modalitatea de implementare a procedurii
 Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la registratura , până la data de

15.10.2018 inclusiv, o cerere temeinic justificată.
 Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de

întârziere aferente impozitului , taxei, achitate integral, în condiţiile prezentei proceduri.
 Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor

locale, va fi analizată în termen de 30 zile de la data înregistrării de către serviciul de
specialitate de impozite şi taxe locale.

 Serviciul de impozite şi taxe locale, verifică: îndeplinirea condiţiei privind achitarea
integrală, la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local pentru
care se solicită scutirea, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei
proceduri.

 Serviciul de impozite şi taxe localeva întocmi un referat privind acordarea/neacordarea
facilităţii, care va fi supus spre aprobare Primarului Comunei Pîrteștii de Jos, fără a fi
necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local.

 În baza referatului de acordare/neacordare, emis de către serviciul de impozite şi taxe se
va efectua operarea efectivă a facilităţilor acordate prin scaderea efectiva din evidenţele
fiscale,

 În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea/respingerea cererii se înştiinţează persoana
fizică care a depus cererea. În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă raportat la
condiţiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru.

PRIMAR, CONTABIL, INTOCMIT,
TOMA IOAN PAVEL Consilier superior, Inspector principal



GORCEA MIHAIELA PAHOMI
VIRUTA

Președinte de ședință, Secretar,


