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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind anularea unor obligații accesorii
datorate bugetului local al comunei Vetiș
Potrivit prevederilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin (2) lit b), alin (4) lit. c) şi art. 139
alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale adoptă
deciziile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr.
648 din 5 august 2019, se instituie posibilitatea anulării unor obligații bugetare, după cum
urmează :
”CAP. II
Anularea unor obligaţii accesorii
ART. 23
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau
entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii
bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.
(2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol şi debitorii - persoane fizice sau
entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice - care au obligaţii
bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
(3) În sensul prezentului capitol, prin obligaţii bugetare principale restante la 31
decembrie 2018 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31
decembrie 2018 inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere
comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a
împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi
existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018
inclusiv.
(4) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată,
potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(5) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la
această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau,
după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(6) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor
şi tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele
suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
ART. 24
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale
datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv,
administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la
data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale
şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1
ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul
în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost
stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod
corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.”
Art. 32 al O.G. nr. 6/2019 prevede posibilitatea anulării de către autoritățile publice
locale ale obligațiilor restante către bugetele locale :
“(1) În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici
de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către
unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ- teritoriale ale
municipiului București, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor
prevederi.
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a
anulării accesoriilor.”
Având în vedere prevederile legale prezentate, în urma analizei situației obligațiilor
bugetare restante către bugetul local al comunei Vetiș, s-a constatat existența unor obligații care
sunt foarte greu de recuperat, anulare obligațiilor bugetare accesorii aferente acestora putând
duce la soluționarea acestora. Având în vedere celel prezentate, propun spre aprobare proietcul
de hotărâre inițiat.
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