COMUNA FUNDU MOLDOVEI
nr. 283, judeţul Suceava, cod poştal 727265

Tel/fax: 0230-577400/0230-577356; www.fundumoldovei.ro,
e-mail: fundumoldovei@prefecturasuceava.ro

Anexa nr.1 la HCL. nr. ..........
PROCEDURĂ
privind aprobarea procedurii de scutire a majorărilor de întârziere și a
penalităților aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe
locale, redevenţe şi chirii, datorate bugetului local al comunei Fundu
Moldovei, de către persoanele fizice

Art. 1. Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care la data intrării în
vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări/penalităţi de întârziere
bugetului local al Comunei Fundu Moldovei pentru neachitarea
impozitelor şi taxelor locale la bugetul local, calculate în limita
termenului de prescripţie prevazut de actele normative în vigoare.
(2) Prezenta procedură nu se aplică pentru obligaţiile fiscale stinse prin
poprire sau sume încasate din valorificare bunurilor sechestrate.
Art. 2. Obiectivul şi scopul procedurii
(1) Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea de venituri cu celeritate
la bugetul local, prin acordarea de scutiri la plata majorărilor de întârziere
şi penalităţilor generate de neachitarea de către persoanele fizice care
dețin bunuri pe raza administrativ-teritorială a comunei Fundu Moldovei
a impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la
bugetul local.
Art. 3. Durata aplicării procedurii
(1) Prezenta procedură se aplică în perioada 20.03.2017 - 31.07.2017 pentru
plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
principale restante la sfârșitul lunii anteriooare depunerii cererii pentru
acordarea scutirilor de la plată, stinse până la data de 31.07.2017.
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Art. 4. Condiţii de eligibilitate a procedurii
(1) Scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi alte obligaţii la
bugetul local darorate de persoanele fizice se aplica pentru obligaţiile
principale stinse pană la data de 31.07.2017.
(2) Pot beneficia de scutirile prezente în procedură persoanele fizice care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. sting integral până la data de 31.07.2017 obligaţiile principale
constând in impozitele şi taxele locale, chirii, redevente şi alte
obligaţii la bugetul local, datorate la bugetul local al comunei
Fundu Moldovei.
b. depun cerere pană la data de 31.07.2017 pentru a beneficia de
aceste facilităţi
Art. 5. Modalitatea de implementare a procedurii
(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la Registratura
Primăriei până la data de 31.07.2017 o cerere temeinică justificată,
prin care vor solicita acordarea de facilităţi fiscale.
(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de
cuantumul majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente imozitelor,
taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor venituri datorate la
bugetul local, achitat integral, în condiţiile prezentei proceduri.
(3) Prezenta procedură nu se aplică persoanelor fizice care au în derulare
litigii cu comuna Fundu Moldovei în ceea ce priveşte impozitele,
taxele şi alte venituri la bugetul local.
(4) Cererea privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitelor, taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor venituri la
bugetul local va fi analizată de funcţionarii serviciului Impozite şi taxe
locale, în termen de max. 15 zile de la data înregistrării acesteia. În
urma analizei efectuate, se întocmeşte un referat de către funcţionarii
serviciului, care este supus aprobării primarului comunei. În baza
referatului compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Fundu
Moldovei, aprobat/neaprobat de către primarul comunei Fundu
Moldovei, compartimentul de specialitate emite Decizia privind
scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere.
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(5) Operearea efectivă a facilităţilor acordate va fi efectuată în baza
referatului aprobat de catre Primarul comunei Fundu Moldovei şi a
Deciziei de calcul a majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local al comunei
Fundu Moldovei pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
prezenta procedura, după care vor fi scăzute din evidenţele fiscale,
despre acest lucru fiind înștiinţat titularul cererii. Compartimentul de
specialitate verifică: îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală,
la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzi
contravenţionale, datorate bugetului local al comunei Fundu
Moldovei, pentru care se solicită scutirea, precum şi respectarea
orcărei altei prevederi a prezentei proceduri.
(6) În situaţia în care persoanele fizice nu îndeplinesc condiţiile pentru a
fi scutite la plata majorarilor şi/sau penalităţilor de întârziere, serviciul
de specialitate le comunica în scris acest lucru.
Art. 6. Transparenţa şi monitorizarea prezentei proceduri
(7) Prezenta procedura va fi publicată integral pe site-ul Primăriei
comunei Fundu Moldovei.

ÎNTOCMIT,
Conducătorul compartimentului financiar contabil,
Radu Cristian BURDUHOS

PRIMAR,

SECRETAR

Tudor Ion ZDROB

Aurica ȘALVARIU
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Anexa nr. 1 la Procedură
Nr. de înregistrare…………..
Cerere privind acordarea facilităţilor la plata majorărilor de întârziere şi
penalităţilor datorale de persoanele fizice
Subsemnatul ……………………………………………………, identificat prin
CNP…………………………….,
cu
domiciliul
…………………………………
……………………........................................................
Tel
/
fax………………….. .
Solicit acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor
aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la
bugetul comunei Fundu Moldovei, conform HCL nr………… pentru
următoarele creanţe:
1. Creante fiscale aferente bunurilor aflate in proprietate private sau in
proprietatea statului/comunei date in folosinta; Impozite pe cladiri,
Impozite pe teren, Impozitele pe mijloacele de transport, Alte taxe.
2. Creante nefiscale aferente bunurilor proprietatea comunei date in
folosinta pe baza unor contracte de concesiune/inchiriere/etc.
Motivez
cererea
astfel:
……………………………………….............………………
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................

Pagină 4

Declar pe proprie răspundere ca la data prezentei cereri nu am modificări ale
materiei impozabile față de ultima declarație depusă.
Data .........................

Semnatura
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