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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pen tru acordarea scutirilor
de la plata majorărilor de Întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale
datorate bugetului local de către Întreprinderile care activează pe raza
administrativ-teritorialăa Municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoşani Catalin Mugure! Flutur
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorarilor de
întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de catre întreprinderile care
activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani,
având în vedere analiza de oportunitate întocmită de Direcţia Impozite şi Taxe, aprobată de
Primarul Municipiului Botoşani, înregistrată sub nr. 26720/24.05.2017,
văzând avizul Consiliului Concurenţei. transmis cu adresa nr. 8l8I/1 3.07.201 7,
în baza prevederilor:
art.185 alin.(I), lit.b) şi alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii m.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare;
Legii nr.3 1/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completări le ulterioare;
Regulamentului Comisiei Europene nr. I 407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr OJ L352/l din 24.12.2013:
Ordonanţei de urgenţă nr. 77/03.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei m.21/1 996;
având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 IiI. (b) şi alinA IiI. (c) din Legea administraţiei publice
locale nr, 215/200 I republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
re publicată in Monitorul Oficial al României. Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi
complctările ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art.I. Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor
de Întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetul ui local de către intreprinderile care
activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani. în conformitate cu Anexa, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului
îndeplinire a prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

Botoşani,

Nr.

septembrie 2017

Botoşani,

pnn

Direcţia

Impozite

ŞI

Taxe, va asigura ducerea la

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

Anexa la HCL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA
PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
LOCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE
ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
A MUNICIPIULUI
BOTOŞANI

I.

DISPOZIŢII GENERALE:

Art, 1.

(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "Schema de ajutor de
minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi
taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani".
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea
criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 140712013 privind
aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.
(3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia
Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1H)712013 privind aplicarea
art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.
(4) Schema se aplică pe raza

II. SCOPUL

ŞI

administrativ-teritorială

a Municipiului Botoşani.

OBIECTIVUL SCHEMEI:

Art, 2. Schema are ca scop susţinerea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani şi atragerea de venituri la bugetul local prin
acordarea, în beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de
neachitarea la termen a obligaţiilor bugetare principale constând în impozite şi taxe locale
datorate bugetului local.

Art.3.
(1) Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare de operare în beneficiul
întreprinderilor care activează pe raza administrativă a Municipiului Botoşani.
III. BAZA LEGALĂ:
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Art.4. Prezenta

schemă este elaborată

în conformitate cu prevederile:

- art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 215/200 I privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi
completări le ulterioare;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat aprobată prin
Legea nr. 20/2015.
IV. DOMENIUL DE APLICARE:
Art, 5. Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care, la data intrării schemei în vigoare şi
pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidenţele fiscale şi datorează majorări de întârziere
bugetului local al Municipiului Botoşani.
Ari. 6.
(1) Prezenta

schemă de

minimis nu se

aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care işi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Reguiamentul (CE) nr. 1 3~9/201 3 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pielelor În
sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.

1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nI'. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care işi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei
primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel
de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile
respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către
producătorii primari.

d) ajutoarelor destinate activităţilor !egate de export către ţări terte sau către alte State Membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele
importate.
Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în
contul terţi lor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport
rutier de mărfuri.

V.

DEFINIŢII:

Ari. 7. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:
a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu

din pescuit

şi acvacultură prevăzute

excepţia

produselor

obţinute

in Regulamentul (CE) nr 1379/1013 al Parlamentului
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European şi al Consiliului din II decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor in
sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
ll84/2006 şi (CE) nr, 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.I 04/2000 al Consiliului, publicat În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28,] 2.20 13;
b) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care
are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în
exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală
pentru prima vânzare;
c) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu
excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a
oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată
de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în
care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
d) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru
România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe
pagina de web \v\vw,ajutordestauo;
e) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul
juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie
fac parte şi lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum şi
parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară, în mod regulat, o activitate economică;
f) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări
pe o piaţă;
g) întreprindere unică - conceptul include toate intreprinderile între care există cel puţin una
dintre relaţiile următoare:
(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor
unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei
intreprinderi în temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauză sau in temeiul
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte intreprinderi şi care
controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei intreprinderi,
majoritatea drepturilor de vot ale acţionari lor sau ale asociaţi lor întreprinderii respective,

Întreprinderile care întreţin, prin una sau mai multe intreprinderi, relaţiile la care se face referire la
punctele (i) - (iv), sunt considerate "intreprinderi unice",
h) domeniu de activitate - activitatea desfăşurată de beneficiar, corespunzător clasificaţiei
activităţilor din economia naţională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este
activitatea pentru care se acordă finanţarea;
i) furnizorul de ajutor de minimis - U.A.T. Municipiul Botoşani:
j) administratorul schemei - U.A.T. Municipiul Botoşani:
k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile
eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRV ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI:
ArI. 8. Pot beneficia de

facilităţile prevăzute

in prezenta

schemă,

intreprinderile care indeplinesc

următoarele condiţii:
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a) au sediul social

şi/sau

punctul de lucru situat pe raza

administrativ-teritorială

a municipiului

Botoşani;

b) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul municipiului Botoşani;
e) nu derulează activităţi în domeniile exceptate de la finanţare în condiţiile prezentei scheme. În
cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la art. 6 literele
a). b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a
prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate cligibile, cu
condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea
activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din
domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de
Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în
cazul în care a Tacut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral
recuperată:

e) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a
200.000 de euro (100.000 de euro in cazul întreprinderilor care activează în sectorul
transporturilor de mărfuri în contul terţi lor sau contra cost):
f) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţi lor sau
contra cost desfăşoară şi alte activităţi, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul
întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiţia
prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia
între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri
nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc
pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
g) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse
comunitare.
h) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici
o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori,
sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
i)

nu a fost
pronunţat

j)

constatată

o

o

faptă

care constituie

infracţiune

de evaziune

fiscală.

pentru care s-a

hotărâre judecătorească definitivă;

reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de
nici o instanţă de judecată. din motive profesionale sau etic-profesionale:

k) reprezentantul legal al întreprinderii nu
1) a achitat

obligaţiile

bugetare principale,

furnizează informaţii

până

către

false;

la data de 30.11.2017.

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE:

Art, 9. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la plata
impozitelor şi taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.
VIII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 10.
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(1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani, într-o cotă de 75% din majorările de întârziere
datorate şi neplătite, ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată principale, restante la
31 martie 2017.
(2)) Pentru a beneficia de măsurile de ajutor de minimis de scutire a cotei de 75% din
majorările de întârziere datorate şi neplătite.ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor
de plată principale, restante la 31 martie 2017, prevăzute în prezenta schemă
întreprinderile trebuie să îndeplinească 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 2017 inclusiv, sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de lege;
b). o cotă de 25% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată reprezentând
impozite şi taxe reglementate de Codul fiscal, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută
de lege;
c). toate majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată rezultate din
raporturi juridice contractuale sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de
lege;
d). sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate obligaţiile de plată
principale cu termene de plată cuprinse între data de I aprilie 2017 şi 31 decembrie 2017.
inclusiv;
e). amenzi le şi orice alte obligaţii nefiscale restante sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege;
f). contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii
cererii de scutire la plată a cotei din majorările de intârziere. Această condiţie se consideră
indeplinită şi in cazul in care pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale,
obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de impunere de către organul fiscal;
g). contribuabilul depune cererea de scutire a cotei din majorările de întârziere
data de 30 noiembrie 2017, inclusiv. sub sancţiunea decăderii.

până

la

(3) Ajutorul de minimis se consideră acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de
acesta este conferit întreprinderii. în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile. indiferent de data la
care ajutorul de minimis este plătit.
(4) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei

reprezentată

de pragul de minimis, astfel:

(i) valoarea brută totală' a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate
2
depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi,
indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau
contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice
nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare
deducere de irnpozue şi taxe.
2
la data sernnării contractului de finanţare.

brută, adică

înainte de orice
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(5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o
perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate in conformitate
cu prevederile prezentei scheme. depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru
întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent in
lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din
ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
(6) În cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis
acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se
iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal Înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal
acordate.
(7) În cazul în care o intreprindere se imparte în două sau mai multe intreprinderi separate,
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de
acestea, şi anume, în principiu, intreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se
alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la
care separarea produce efecte.

(8) Ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi
cumulate cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 360/2012 in limita plafonului stabilit in respectivul regulament. Acestea pot fi
cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis
in limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care
efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

IX. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI:

AM. Il. (1) Pentru a beneficia de facilităţile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va
depune la Registratura Primăriei municipiului Botoşani - Direcţia impozite şi taxe, o Cerere
(formular anexa nr.l ) prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere
aferente impozitelor şi taxelor locale. aflate in sold la data depunerii cererii, însoţită de
următoarele documente:
a)

declaraţii

pe proprie

răspundere privind:

- ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică in acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali
(fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare);
- structura intreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
- eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleaşi costuri eligibile ca cele finanţate
de prezenta schemă, de intreprinderea unică:
- faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise
de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat 1 de minimis
sau. in cazul in care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanta
integral recuperată;
- faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta
schemă.
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- beneficiarul nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic,
nu are nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între
creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin
lege;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către
nici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false.
Aspectele anterior menţionate sunt incluse in declaraţiile (formular anexa nr.2
nr.3), asumate de către beneficiar, pe propria răspundere a acestuia.
(2) Cererea se completează în limba română, prin tehnoredactare,
de reprezentantul legal al întreprinderii;

şi

se

şi

formular anexa

semnează,

în original,

(3) Cererea pentru acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote din majorările de
întârziere, completată cu toate datele solicitate de formular, însoţită de documentele
justificative se depune la registratura Direcţiei Impozite şi Taxe Botoşani, fiind înregistrată în
registrul de intrări prin înscrierea numărului de înregistrare a cererii, datei şi a orei.
(4) Cererile vor fi analizate de către personalul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora, exclusiv data înregistrării;
(5) În cazul în care cererea pentru acordarea scutirii unei cote din majorările de întârziere este
incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau
există neconcordanţe în informaţiile furnizate, Direcţia Impozite şi Taxe va transmite o
înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. In acest caz, termenul de
evaluare prevăzut la alineatul precedent începe de la data la care cererea este considerată
completă. Întreprinderea solicitantă va transmite completarea documentaţiei în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la primirea inştiinţării:
(6) În cazul în care in declaraţia pe proprie răspundere se face referire doar la obiectul de
activitate principal, se va solicita depunerea unei declaraţii complete, în care să se indice
expres faptul că societatea nu desfăşoară activităţi exceptate şi se va verifica în contabilitatea
beneficiarului dacă societatea obţine venituri din aceste activităţi. În cazul în care, în urma
verificărilor. va rezulta că societatea efectuează activităţi din cele exceptate, înscrise ca obiect
secundar de activitate în statut. aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis.
(7) În urma procesului de evaluare a cererii, compartimentul de specialitate din Direcţia

Impozite şi Taxe va întocmi referatul cu propunerea de acordare sau de neacordare a
ajutorului de minimis sub forma scutirii majorărilor de întârziere. care se va viza juridic şi va
ti supus spre aprobarea Primarului Municipiului. fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri
prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare se va încheia cu
beneficiarul contractul de finanţare pentru acordarea ajutorului de minimis şi se va emite de
către Direcţia Impozite şi Taxe Decizia privind acordarea ajutorului de minimis sub forma
scutirii unei cote de 75% din majorările de Întârziere datorate (formular anexa nr.c) sau
Decizia privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de minimis sub forma scutirii
unei cote din majorările de întârziere datorate (formular anexa nr.5);
(8) Operarea efectivă a înlesnirii la plată acordate se va efectua în baza referatului aprobat de
primar, a contractului de finanţare şi a deciziei privind acordarea ajutorului de minimis.
Majorările de întârziere aferente impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Municipiului
Botoşani vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţat agentul
economic ce a depus cererea.
către

7

(9) Direcţia Impozite şi Taxe va proceda la inregistrarea deciziilor de acordare a ajutorului de
minimis individual într-un registru special (formular anexa nr.6) în vederea monitorizării
modului de implementare a schemei şi de realizare a raportărilor ulterioare;
(10) Toate calculele de transformare din lei în euro a ajutoarelor de minimis acordate se face
la cursul de schimb al BNR din ziua deciziei de acordare;
(Il) Municipiul Botoşani în calitate de administrator şi de furnizor de ajutor de minimis, prin
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului propriu al Primarului, are obligaţia de a face
publică pe site-ul www.primariabotosani.ro utilizarea integrală a bugetului alocat pentru
această schemă şi respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de
înlesniri la plată.
Direcţia

Art. 12.
(1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor
prezentei scheme. înainte de acordarea facilităţilor.

condiţiilor

de eligibilitate asociate

(2) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma
totală a ajutoarelor de minimis acordate intreprindererii unice pe parcursul unei perioade de trei
ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs. fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale. fie din
surse comunitare. nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile
care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.
Art.13.
(1) Întreprinderea încheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un contract de
finanţare pentru acordarea ajutorului de minimis.
(2) În cazul in care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică
în scris acest lucru.

X. DURATA SCHEMEI:
Art. 14.
(1) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare şi
până la data de 30.11.2017.
(2) Plăţile aferente ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la
data de 31.12.2017.

XI. BUGETUL SCHEMEI:
Art. 15. Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei
scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 360.000 euro, respectiv 1.645.200 lei,
defalcată după cum urmează:
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An

2017

TOTAL

Euro

360.000

360.000

RON

1.645.200

1.645.200

X.EFECTE:
Art. 16. În cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui număr maxim de
1.100 beneficiari.

XI. REGULI PRIVIND

TRANSPARENŢA

Art. 17.
(1) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme
de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare,
administratorul schemei de ajutor de minimis comunică in scris întreprinderii beneficiare
cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis,
făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi
a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Schema de ajutor de
www.primariabotosani.ro.

minimis

va

fi

XII. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA
MINIMIS:

publicată

ŞI

integral

pe

site-ul

furnizorului

RAPORTAREA AJUTORULUI DE

Art. 18. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se
fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii concurenţei nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare
a ajutoarelor de stat. pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175,
publicat în Monitorul Oficial al României. Partea 1, nr. 436 din data de 28.06.2007. sau al oricărei
reglementări care le modifică / completează.
Art, 19.

(1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza

prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în
baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra
respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze. pentru o perioadă de minim 10 ani
fiscali de la data acordării ultimei al ocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de
minimis primit în cadrul schemei şi să transmită furnizorului / administratorului acesteia sau
9

Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia. toate informaţiile necesare pentru
derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.
Art.20.
(l) Fumizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în
derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin
prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Fumizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul În care
acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.

condiţiile

(3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda
datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

de

aferentă,

(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.
1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului ](N! din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.
(5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de mtntmis se transmit Consiliului
Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.
Art, 21. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul
Consiliului Concurenţei, În 20 de zile lucrătoare sau În termenul fixat În cerere, toate informaţiile
pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei
scheme de ajutor de minimis.
Art.22
(1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei. în formatul şi În termenul
prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat', toate datele
şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
(2) În cazul în care fumizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta
va transmite valori estimative.
(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţii le legale. anulări, recalculări.
se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

recuperări. rambursări,

(4) În cazul în care există Îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor,
Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz. să deruleze o
acţiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului
Concurenţei va ti Însoţită de reprezentanţii fumizorului.
(5) În cazul în care fumizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau
recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu
executoriu.

3

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus În aplicare prin Ordinul

Preşedintelui

Consiliului

Concurenţe'

nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 436 din

data de 2806.2007.
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Art, 23. Fumizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema în
termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al o.UG nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat. precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii concurenţei nr. 2111996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.24.
(1) Fumizorul schemei de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului
Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în
România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen
de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a
ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca
în RegAS în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data semnării contractului / actului sau a
publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii
plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării

(2) Contractele de

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

II

Formular Anexa nr. 1

Data

Înregistrării

.

Numărul Înregistrării

.

CERERE PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRII LA PLATĂ SU FOR..c'\1.A SCUTIRII
COTEI DE 75% DIN MAJORĂRILE DE ÎNT ÂRZlERE AFERENTE IMPOZITELOR
ŞI

TAXELOR LOCALE

SubscrÎsa

.
menţionate

având datele de identificare

la

secţiunea

A.

reprezentată

legal prin dl/dna

.................................................................. având cal itatea de
aprobarea înlesnirii la
neplătite

În

condiţiile

din

plată

solicit

sub forma scutÎrii cotei de 75% din

prevederilor schemei de ajutor de minimis

majorările

aprobată

dc Întârziere

prin HCL nI._ _

_

SECŢIUNEA

A

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii:

.

Adresa:

cod

Telefon:

Fax:

E-mail:

.

Data

Înregistrării

.

întreprinderii:

.

NI. de înmatriculare la oficiul registrului
Codul de identificare

comerţului:

fiscală:

.
.

Formajuridică:

.

Capitalul social:

Iei

Obiectul principal de activitate

Cod CAEN:

poştal

.

.

Obiectul secundar de activitate:

.
1

CodCAEN:

.

SECŢIUNEAB

Prezentarea datoriilor

către

bugetul local pentru care se

sub forma scutirii cotei de 75% din

majorările

solicită

acordarea inlesnirii la

de întârziere datorate

şi neplătite

plată

in cadrul

schemei de ajutor de minimis aprobate:

Declaraţie

pe propria

răspundere

Subsemnatul (a),
identificat(ă)

cu

.
B.I.!C.I.

sena

nr.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • •

1

eliberat(ă)

la data de

de
, cu

domiciliul in
localitatea

, str.

....., sc. ..

, ap. ..

nr.

, sectorul/judetul

bl.

in calitate de reprezentant legal al

.................................................................................................................................................... ,

declar pe propria
sunt corecte

şi

răspundere că

toate

informaţiile

furnizate

şi

consemnate în prezenta cerere

complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a
obţine

avantaje pecuniare este

pedepsită

conform legii.

Numele:

.

Funcţia

.

. -O)
S emnatura
autonzata

Data

.

semnării:

.

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată
să

reprezinte legal intreprinderea.
2

Formular Anexa nr. 2

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

identificat(ă)

Subsemnatul(a}
B.l./C.I.

sena..............................

li.

eliberat(ă}

..

......................................................................... .Ia data de
în localitatea
nr.

..

cu domiciliul

, sc

, ap

,

, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii

....................................................................................., declar pe propria
•

Nu am fost supus unei

condamnări în

organizată

implicare în crima

naţional

interesului financiar

Întreprinderea nu se află în
operaţională. dizolvare.

are
•

activităţile

Nu este

ultimii 3 ani de

hotărâre definitivă şi irevocabilă

printr-o

•

de

, str.

, bl.

altă

activitate

nici o

instanţă

ilegală.

de

judecată

fraudă. corupţie.

care poate

dăuna

Comunităţii.

insolvenţă, reorganizare judiciară. faliment. inchidere
specială.

lichidare sau administrare
află

condiţie

nici o

către

răspundere că:

în cadrul unui proces de

sau orice

sau al

suspendate. sau se

îndeplinită

cu

în alte

situaţii

că

societatea nu

similare reglementate de lege;

considerată

pentru a f

respectiv

întreprindere în dificultate,

conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea

şi

restructurarea

întreprinderilor atlate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. C249/3 \.07.2014.
•

Întreprinderea a beneficiat / nu a beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în
curs de ajutor de stat ldin surse ale statului. ale
comunitare)

şi/sau

ajutorului care

de ajutor de minimis, care. cumulatc.

depăşeşte

nivelul

intensităţii

Regulamentului CE 1407/2013 privind
adoptată

Suma

de Comisia
totală

autorităţilor

a

să conducă

şi/sau

din surse

la o intensitate a

fixat în conformitate cu prevederile

exceptările

în bloc sau printr-o decizie

Europeană.

ajutoarelor

de

rmmrrus

primite

Comercială...........................................................................în

în anul fiscal în curs (din surse ale statului, ale
comunitare) nu

locale

depăşeşte

pragul de 200.000 euro.

1

autorităţilor

de

Societatea

ultimii 2 ani fiscali
locale

şi/sau

şi

din surse

Până

•

in prezent Societatea

Comercială

""

beneficiat de ajutoare de stat În valoare de
exceptare

lei. conform Schemei de
Schemei

........................................................ ,

minimis
•

""

a

etc

,

"

de
.

Nu a fost emis Împotriva întreprinderii un ordin dc recuperare a unui ajutor de stat ca
urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.

•

Declar pe propria

răspundere că

în ultimii 3 ani:

nu am beneficiat de ajutor de stat;
am beneficiat de

~r.

crt.

următoarele

Anul
acordări]

Forma ajutorului

ajutorului

de stat

ajutoare de stat:

1

I
Furnizorul

Actul normative in
baza căruia a beneficiat

euantum:J
ajutorului de stat
acordat

de finanţare

de stat

L
•

Nu a fost
a

constatată

pronunţat

Numele
Funcţia

o

"
"

Semnătura autorizată

Data

semnării

o

faptă

ce constituie

infracţiune de

evaziune

fiscală,

pentru care s

hotărâre judecătorească delinitivă.

,

"

.
..

a solicitantului

"

""

.

2

"
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Formular Anexa nr. 3
DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderii unice

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

.

Adresa sediului social

.

Cod unic de înregistrare
Numele

şi

functia

(preşedintele

.

consiliului de

II. Structura

răspundere că

considerată

- nu sunt

administraţie/administrator)

acţionariatului :

Declar pe propria
- sunt

.

întreprindere

considerată

astfel cum este

definită

Declar pe propria

subscrisa întreprindere:

întreprindere

răspundere că,

( se va completa doar de

că

datele din

către

în calitate de întreprindere
schemă de

ajutor cu

schemă de

ajutor.

unică, întreţin relaţiile

următoarele

la care se

întreprinderi:

întreprinderile considerate întreprinderi unice)

răspundere.

această declaraţie

cunoscând

că

falsul în

declaraţii

sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii
Semnătura

unică

întreprinderea unică în art. 5 din prezenta

face referire la art. 5 din prezenta

Declar pe propria

unică;

.
..

se

pedepseşte

de legea

penală.

ROMÂNIA
Municipiul Botoşani
Directia Impozite şi Taxe

···· .. 1'.••···
,"" ,
,
;

.,,~

I

Formular nr.4

Codul de identificare fiscală: 3372882
Calea Naţională nr. 70
TeLlfax:0231 582513
Nr.

DECIZIE
privind acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii
unei cote de 75% din majorările de Întârziere datorate şi neplătite
Denumirea

debitorului;

C.I.F
Sediul:

.
Romania/

judeţul

,

......••............•••...•..•• ,

municipiul/oraşul/comuna

str.

, bl.

identificat

, sc

el.

, ap

.

, reprezentat prin

B.UC.UC. I.P./Paşaport

pnn

tel./fax
la

,

.

satul/sectorul
nr.

poştal.,

codul

sena

, e-mail

.
.

nr.

.

Având in vedere cererea dumneavoastră nr.
Impozite şi Taxe cu nr
din data

Înregistrată

din data de
..

Direcţia

În temeiul art.185 alin.(I) IiI. b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu

modificările şi completări le

plată următoarele creanţe

Tipul

ulterioare

reprezentând

şi

al

majorări
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În temeiul prevederilor art.185 alin.( 1). lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
ale HCI. nr
./
privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma
scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligatiilor fiscal restante datorate bugetului
local al Municipiului Botoşani de către agenţii economici,
având în vedere cererea dumneavoastră nr
din data de
, Înregistrată la Direcţia
Impozite şi Taxe cu nr
din data
..
luând În considerare că nu snnt Îndeplinite condiţiile prevăzute în procedura din anexa la HCI.
.1.
,
nr.
se respinge cererea de scutire a cotei din majorările de întârziere datorate.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de scutire a cotei din majorările de întârziere datorate:

şi

Temeiul de drept:
Menţiuni

privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in condiţiile prevederilor Codului de procedură
in termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la
organul fiscal emitent al deciziei.
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ANALIZA DE OPORTUNITATE~Y
privind elaborarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea înlesnirii la
plată sub forma scutirii unei cote din majorările de întârziere aferente impozitelor şi
taxelor locale datorate de către persoanele juridice, lucrătorii care desfăşoară o
activitate independentă,întreprinderile familiale, întreprinderile individuale şi
persoanele fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică, care au calitatea
de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botoşani

La data de 31.03.2017, un număr de 1.764 de persoane juridice, persoane care desfăşoară
o activitate independentă şi persoane care desfăşoară o activitate economică organizată la
libera iniţiativă, contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botoşani, care I1U se află ÎI1
situaţia de insolvenţă, înregistrează datorii restante în sumă totală de 6.512,8 mii lei, din care
majorări de întârziere aferente de 2.021,7 mii lei.
Nivelul ridicat al datoriilor restante din majorări de întârziere, de peste 31% din totalul
datoriilor restante, determină ca aceşti agenţi economici să facă tot mai greu plăţile curente
pe care le au şi există riscul ca unele societăţi să intre în insolvenţă cu consecinţe directe şi
asupra bugetului local al Municipiului Botoşani.
Având în vedere prevederile art.185 alin.(l) Iit. b) din Legea nr.207/20 15 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi complctările ulterioare, propunem acordarea înlesnirii
la plată sub forma scutirii unei cote din majorările de întârziere datorate de agenţii economici
care achită debitele restante şi celelalte creanţe prevăzute în schema propusă.
Potrivit art.185 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală "Prin
hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată".
Având în vedere această reglementare, precum şi prevederile art.J alin.(4) din OUG
nr. 77/03.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului dc stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr.2l/1996, propunem elaborarea şi
supunerea spre aprobare a unei scheme de ajutor de minirnis, care să prevadă:
Obiectivul schemei - susţinerea agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe
raza administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani prin acordarea inlesnirii la plată sub
forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere generate de neachitarea la termen
a impozitelor şi taxelor locale, în cazul în care agenţii economici îşi achită, potrivit schemei,
datoria principală din impozite şi taxe, datoria rezultată din raporturi contractuale şi din alte
acte normative şi accesoriile reglementate.
Modalitatea acordării ajutorului de minimis:
Pentru a beneficia de măsurile de ajutor de minimis de scutire a cotei de 75% din majorările
de întârziere datorate şi neplătite.ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată

principale, restante la 31 martie 2017, prevăzute în schemă persoanele juridice, lucrătorii care
desfăşoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale şi
persoanele fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică trebuie să îndeplinească
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 2017 inclusiv, sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de lege;
b). o cotă de 25% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată
reprezentând impozite şi taxe reglementate de Codul fiscal. sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege:
c). toate majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată rezultate din raporturi
juridice contractuale sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de lege;
d). sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate obligaţiile de plată
principale cu termene de plată cuprinse între data de I aprilie 2017 şi 31 decembrie 2017,
inclusiv;
el. amenzile şi orice alte obligaţii ne fiscale restante sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege;
f). contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii
cererii de scutire la plată a cotei din majorările de întârziere. 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 impunere de către organul fiscal;
g). contribuabilul depune cererea de scutire a cotei din majorările de întârziere până la
data de 30 noiembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii;
h) se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în schemă.

Beneficiari - societăţile comerciale/cooperatiste, lucrătorii care desfăşoară o activitate
independentă, întreprinderile famil ialc, întreprinderile individuale şi persoanele fizice
autorizate să desfăşoare o activitate economică care la data intrării în vigoare a schemei şi pe
perioada derulării ei, respectiv până la data de 30.11.2017 (data limită de achitare a
obligaţiilor principale şi accesoriilor reglementate) datorează majorări de întârziere bugetului
local al Municipiului Botoşani. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de
maximum 1.100.
Perioada de aplicare - de la data aprobării schemei şi până la data de 31.12.2017.
Bugetul schemei - valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat pe
întreaga durată de aplicare a schemei - 360.000 euro;
Prevederea europeană aplicabilă În temeiul căreia se instituie măsura de ajutor de
minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu - Regulamentul Comisiei Europene
nr.1407/20 13 privind aplicarea art.1 07 şi 108 din Tratatul de lnstituire a Comunităţii
Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
1352/24.12.2013.
Prin adoptarea acestei scheme de ajutor de minimis estimăm că se vor obţine
următoarele efecte şi beneficii:
- evitarea intrării în insolvenţă a unor agenţi economici cu efect direct asupra dezvoltării
economice şi sociale a municipiului Botoşani;
- reducerea creanţelor restante, creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor
pe anul în curs şi respectiv creşterea veniturilor bugetului local pe termen mediu.
Director D.l.T.,
Lucian Lupu

Director a~un~t.r.r,
Dumitr Nea tu
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Avizat pentru legalitate,
Sccr Iar,
Oana-Gina Cio a a-Georgescu
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AVIZ

referitor la proiecul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru
acordarea scutirilor de Ia plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor
locale datorate bugetulni local de către întreprinderile care 'lE1!,Y,~!!~~L pe~"",.!'?,a_" "__
administrativ-terttorială a Municipiului Botoşani
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proiectul de horărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minirnis pentru acordarea scutirilor
de la plata majorărilor de Întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local
de către întreprinderile care acrrvc.rză pe raza administrativ-tcritoriulăa Municipiului Botoşani,
înaintat. în vederea avizării. de către Primăria Botoşani, prin adresa nr. 27660/30.05.2017,
înregistrată la Consiliul Corcurenţei sub nr. RG/~ I SI/06.U6.20 11, respectiv corespondenţa'
ulterioară

~i

constatând

1. Prezenta

că:

schemă

de ajutor de minimis a fost

140712013 al Comisiei privind aplicarea art. /07
Uniunii Europene ajutoarelor de minimisi,

elaborată

şi

in baza Regulamentului (UC) nr.
art. /08 din Trortuul privind functionarea

constă în susţinerea întreprinderilor care îsi
activitatea pe raze! admimstrutlv-terirorială 8 Municipiului Botoşani şi atragerea de
venituri la bugetul local prin acordarea, in beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorănlor
de întârziere generate de neachitarca la termen il obligaţiilor bugetare principale constând în taxe
şi impozite locale;

2. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis
destăsoară

J. Consiliul Local al Municipiului
ajutor de 1T11J1imi~;

Botoşani

este furnizorul

~i

administratorul acestei scheme de

4 Hugetul prezentei scheme de ajutor de minimis este de 360"000 de euro, respectiv LM5"200
de lei;

Înregistrată cu nr. RGIYJ69/22DG.20J7
"Publicat îfJ Jurnalul Oficia! al Urunnii Europene nr. L 152/24.12 20);1, ari 1. tc z.t finală
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5 .În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr maxim de
1. ] ()() de beneficiari;
6. Durata prezentei scheme de ajutor de rninimis este de la data
până la data de 30.11.2017;

intrării

În vigoare a acesteia

şi

7. Schema de ajutor de minirnis respectă prevederile Ordonatuei de Urgenţă a Guvernului nr. 77
din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale În domeniul ajutorului de stat, cu
următoarele precizări:

•

această schemă

77/2014 - a Iost

de ajutor de minirnis respectă prevederile an. 3 alin. (4) din OUG nr.
o analiză de oportunitate;

intocmită

• deoarece este iniţiată de, către II autoritate locală, acestei scheme de ajutor de minirnis i
se aplică prevederile an. 7 alin. (4) din OUG nr. 7712014 - au fost informate despre intenţia de
elaborare şi adoptare a acestei scheme de ajutor de rninimis Instituţia Prefectului şi Consiliul
Judeţean.

CO:"lSILlUL CONCI :RENŢEI

ÎIl temeiul art. 7 alin. (6) din auc I1r. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale În
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legi! concurenţei nr.
21/1996, aprobată prin Legea 11,.. 2012015,

EMITE AVIZ
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la piara
de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către
Întreprinderile care activează pe raza adrninistrativ-teritorială a Municipiului Botoşani.
majorărilor

2

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile ar!. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională

În

administraţia publică

normativ, care a fost

cunoştinţă publică următorul

se aduce la

iniţiat şi urmează

a fi supus

aprobării

proiect de act

Consiliului Local al municipiului

Botoşani:

Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimls pentru
acordarea scutirilor de la plata majorărilor de Întârziere aferente impozitelor şi taxelor
locale datorate bugetului local de către Întreprinderile care activează pe raza administrativ
teritorială a Municipiului Botoşani
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune În scris propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de
conţinut
până

îl

prezentăm

eu

documentaţia aferentă,

la data de 31.08.2017, În sediul

Primăriei,

hotărâre susmenţionat

ale

cărui

la Aparatul permanent al Consiliului Local,
str.

Revoluţiei

nr. 1, camera 104.

