
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI   Anexa la HCL nr.67/28.12.2021 

CONSILIUL LOCAL 

 

Procedura de acordare 

privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma 

scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei,, de către 

persoanele fizice şi juridice   

 

 

 Dispoziţii generale: 

Art.1. Prezenta procedură se aplică obligaţiilor de plată din impozite şi taxe datorate bugetului 

Comunei Izvoarele Sucevei,  de către contribuabilii persoane fizice si juridice  

  

 Obiectul înlesnirilor fiscale: 

Art.2. Înlesnirile fiscale care fac obiectul acestei proceduri sunt: 

• scutirea la plată a majorărilor de întârziere datorate; 

Art.3. Majorările de întârziere care fac obiectul scutirii sunt aferente: 

• obligaţiilor de plată principale restante la 31 martie 2020 inclusiv; 

• obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie 

rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare 

datei de 31 martie 2020 inclusiv; 

• obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi 

stinse până la această dată; 

 

 Procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de 

întârziere datorate 

Art.4. Pentru a beneficia de scutirea la plată majorărilor de întârziere datorate şi neplătite, 

ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată principale, restante la data de 31 martie 

2020 inclusiv, contribuabilii persoane fizice trebuie să depună, la Compartimentul Impozite şi 

Taxe al Comunei Izvoarele Sucevei,  o cerere (formular nr.1), dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile de plată principale din impozite şi taxe şi din obligaţii de plată rezultate 

din raporturi juridice contractuale (concesiuni, închirieri, vânzări) restante la 31 martie 

2020 inclusiv, sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de lege; 

b) sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate obligaţiile de plată 

principale şi accesoriile aferente acestora, cu termene de plată până 31 martie 2020, 

inclusiv; 

c) înainte de aprobare se verifica dosarul de impunere a contribuabilului; 

Art.5. Cererea de anulare a accesoriilor se depune până la data de 15 decembrie 2020, 

inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea 

decăderii.  

Art.6. Cererea pentru anularea majorărilor de întârziere neplătite aferente impozitelor şi 

taxelor locale va fi analizată în Compartimentul Impozite şi Taxe, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data înregistrării. 

Art. 7. Compartimentul Impozite şi Taxe va întocmi referatul cu propunerea de aprobare 

sau respingere, a cererii de scutirere a cotei din majorările de întârziere, care va fi supusă spre 



aprobarea Primarului Comunei. 

Art. 8. În baza referatului aprobat şi a cererii de scutire a majorărilor de întârziere datorate, 

Compartimentul Impozite şi Taxe va întocmi Decizia de scutire la plată a majorărilor de 

întârziere datorate”  ( formular nr. 2 ) sau Decizia de respingere a cererii de scutire la plată a 

majorărilor de întârziere datorate”. (formular nr 3) 

Art.9 Deciziile prevăzute în prezenta procedură se emit de către Compartimentul Impozite  

 Şi Taxe în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar 

se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. 

Art.10. In desfăşurarea prezentei proceduri, Compartimentul Impozite şi Taxe înştiinţează 

contribuabilii asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, potrivit art.7 din Codul de 

procedură fiscală. 

 

 

 Președinte de ședință,   Contrasemnează-Secretarul general al UAT, 
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