ANEXA nr.1
PROCEDURĂ
privind acordarea unor facilităţi fiscale reprezentând scutirea de la plata
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată datorate
bugetului local de către persoane fizice şi juridice de pe raza
administrativ-teritorilă a oraşului Corabia

Art.1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care, la data intrării
în vigoare a hotărârii Consiliului Local, datorează majorări de întârziere pentru
neachitarea obligatiilor fiscale la bugetul local, calculate în limita termenului de
prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare.
Art.2. Obiectivul şi scopul acestei proceduri este reprezentat de stimularea achitarii
voluntare de catre contribuabili a obligatiilor fiscale la buget, pentru maximizarea
incasarilor bugetare, stimularea mediului economic, diminuarea arieratelor si
atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum şi de respectarea
principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a
criteriilor şi mjloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât in cazul persoanelor
juridice angajate în activităţi comerciale, cât şi a persoanelor fizice.
Art. 3. Prezenta procedură se aplică de la data aprobării hotărârii şi până la data de
29 noiembrie 2019, inclusiv.
Art.4. Pot beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura contribuabilii care au
obligatii fiscale restante si daca indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sting integral, până la 29.11.2019 inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale aflate
în sold la data platii, constând în impozite şi taxe locale, repectiv toate creanţele de
natură fiscală, inclusiv amenzile contravenţionale;
b) sting integral, până la 29.11.2019 inclusiv, toate obligaţiile de plată principale
declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţii rectificative depuse până la data
de 29.11.2019 inclusiv, prin care se corectează obligaţii de plată principale cu
scadenţe anterioare datei platii;
c) au depuse toate declaratiile fiscale prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si HCL nr.129 /28.12.2018 cu
modificarile ulterioare.
d) contribuabilul persoana fizica depune cererea pana la data de 29.11.2019 inclusiv,
sub sanctiunea decaderii, la registratura UAT Oras Corabia, insotită de urmatoarele
documente:
- carte de identitate proprietar (copie);
- document de plata, daca plata nu a fost efectuata la casieria UAT Corabia;
e) contribuabilul persoana juridica depune cererea pana la data de 29.11.2019
inclusiv, sub sanctiunea decaderii, la registratura UAT Oras Corabia, insotită de
urmatoarele documente:
- codul unic de înregistrare fiscală (copie );
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- siuaţiile financiare la data de 31.12.2018 (copie );
- declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii
comerciale, privind faptul că:
- nu este întreprindere în dificultate, conform liniilor directoare comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate,
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/200;
- nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei europene de recuperare a unui ajutor de
stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi creanţa integral recuperată;
- nu se află în stare de insolvenţă sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un
administrator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale iar
acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;
- nu a fost sancţionată pentru o infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a
pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;
Dacă ulterior acordarii facilitatilor fiscale, în urma declaraţiilor depuse, a
verificărilor efectuate de către compartimentele de specialitate sau orice situaţie ce
va conduce la recalcularea creanţelor datorate anterior datei scutirii de majorari si
penalitati se va proceda la anularea facilităţii fiscale acordate anterior şi se va
reanaliza modalitatea de acordare a facilităţii, procedându-se în consecinţă cu
prevederile prezentului regulament.
Art.5. Cererea insotita de documentatie privind acordarea facilitatilor la plata
obligatiilor bugetare va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării;
Art.6 Serviciul Impozite şi Taxe Locale, verifică documentia primită,
respectarea oricarei alte prevederi a acestei proceduri, achitarea integrală la data
solicitării a obligatiilor fiscale principale, inclusiv a amenzilor, datorate bugetului local
al oraşului;
Art.7. În urma analizei efectuate, se va emite, decizia de anulare a majorărilor
de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, respectiv decizia de respingere a
cererii de anulare. Decizia de respingere se comunică solicitantului cererii de
acordare a facilitătilor.
Art.8. Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza deciziei
de anulare a majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale.
Art.9. Listele cu beneficiarii şi sumele rezultate în urma aplicării prezentei
hotărâri se vor face obiectul emiterii unei hotărâri a Consiliului Local de acordare a
scutirii de majorări si se vor face publice.
Art.10. Anexele 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, fac parte integrantă din această procedură.
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