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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a obligaţiilor de plată  accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorială a Oraşului Isaccea 

 

 

 Având în vedere interesul general de susţinere a contribuabililor persoane fizice şi juridice 

aflaţi în imposibiltatea achitării obligaţiilor de plată restante faţă de bugetul local al Oraşului Isaccea 

şi care la această dată nu au posibilitatea legală să acceseze o eşalonare la plata acestor obligaţii, 

odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 

fiscale, se doreşte instituirea la nivelul U.A.T. Oraşul Isaccea a măsurii de acordare a unor facilităţi 

fiscale în sensul anulării obligaţiilor de plată accesorii (majorări de întârziere) aferente obligațiilor 

bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv. 

Obligaţiile de plată accesorii (majorările de întârziere) care pot face obiectul anulării sunt  

aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al 

Oraşului Isaccea, prin acestea întelegâdu-se: 

 obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 

31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă 

între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele 

măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv; 

 diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate 

până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de 

plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare 

principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de 

organul fiscal local prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării 

situației fiscale personale; 

 obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 

2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin 

declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 

aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

 alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente 

în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum 
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și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organul fiscal al Oraşului 

Isaccea, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre 

recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv. 

Anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 

31martie 2020 va fi posibilă cu îndeplinirea următoarelor condiții: 

 toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 

bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv; 

 sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local 

al Oraşului Isaccea, cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

 debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare 

a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele 

în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de 

către organul fiscal local al Oraşului Isaccea; 

 în cazul diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori 

prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, sau stabilite din oficiu de organul fiscal, 
declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

 toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere 

sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași 

lege; 

 debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condițiilor prevăzute mai sus, după caz,, dar nu mai târziu de data de 15 

decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 

Scopul promovării acestui proiect de hotărâre este determinat de stimularea conformării 

voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor bugetare către bugetul local, maximizarea încasărilor 

bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de respectarea principiului egalității de 

tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a 

facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activități comerciale, cât și al 

persoanelor fizice și a celor asimilate acestora. 

 

Trebuie ţinut cond de faptul că obligaţiile de plată accesorii (majorările de întârziere) 

îngreunează în mod semnificativ conformarea voluntară a contribuabililor la plata obligaţiilor 

bugetare principale, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care aceştia se confruntă 

afectaţi direct sau indirect de criza determinată de noul coronavirus. Deasemenea este necesară 

prevenirea acumulării de către contribuabili de noi datorii la bugetul local al Oraşului Isaccea 

precum şi evitarea unui comportament de întărziere intenţionată a îndeplinirii obligaţiilor de plată  la 

termenle prevăzute de lege. 
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Pe cale de consecinţă, urmare aspectelor prezentate mai sus, având la bază prevederile 

O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, care la art.  XVII, conferă posibilitatea Consiliului 

Local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Isccea, 

Ţinând cont de prvederile: 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 75/25.06.2020 al iniţiatorului Primar Moraru 

Anastase, 

Ţinând seama de prevederile art. 129 alin. (1), art.136 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

Propunem Consiliului Local al Oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 

aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 

către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea aşa cum a fost redactat. 

 

 

Şef Serviciu Economic, 

 

Mândru Floricica 


