
ROMANIA – JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PIRTEȘTII DE JOS

Compartiment financiar- contabil, taxe și impozite locale și achiziții publice
NR 8300 DIN 13.12.2017

Raport de specialitate
Privind aprobarea Procedurii 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

In baza art 36 alin. (2) lit.b) si alin (4) lit.c) din legea
215/2001privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si
completarile ulterioaresi
- în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare si prevederile Legii 207 /2015 privind Codul de procedură
fiscală, care, în cuprinsul art. 185 alin. (6) prevede ca prin hotarire a autoritatilor
deliberative se aproba procedura de acordare a inlesnirilor la plata , iar la alin (1), lit.b)
menționează că la cererea temeinic justificata a contribuabilului , organul fiscal local
poate acorda pentru obligatiile fiscale restante urmatoarele inlesniri la plata - scutiri
sau reduceri de majorari de intirziere,

Pentru a stimula incasarea veniturilor la bugetul local al
comunei Pirtestii de Jos in urmatoarea perioada , la cererea temeinic justificata a
contribuabililor persoane fizice care inregistreaza majorari de intirziere la plata
impozitelor si taxelor datorate bugetului local,propunem acordarea de scutiri in baza
prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Consideram ca aprobarea acordarii inlesnirilor la plata va
duce la prevenirea acumularii de noi datorii la bugetul local, stimularea achitarii
obligatiilor fiscale restante , cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor.

În consecință suntem de acord și considerăm oportună adoptarea unui proiect
de hotărâre având ca obiect procedura scutirii de la plata majorărilor de întârziere
aferente obligaţiilor -bugetare constând în impozite şi taxe locale datorate bugetului
local in conformitate cu prevederile. 185 alin (1) lit.b) si alin (6) din Legea 207 /2015
privind Codul de procedură fiscală.
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