ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurii de acordare a Înlesnirii la plată sub forma
scutirii unei cote de 75% din majorările de Întârziere aferente
obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului
Botoşani de către persoanele fizice
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea procedurii de
acordare a Înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de Întârziere datorate
bugetului local al Municipiului Botoşani de către persoanele fizice,
având În vedere referatul privind necesitatea aprobării hotărârii înregistrat sub
nr.23938!l2.,05.2017 şi nota de fundamentare înregistrată sub nr.24396!l5.05.2016, emise În comun
de Direcţia Economică şi Direcţia Impozite şi Taxe,
în baza prevederi lor:
- art.185 alin. (1), lit. b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completări le ulterioare;
având În vedere prevederile art.36 alinA lit.(c) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul artA5 alin. (2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.2 I5/200 1, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi
completări le ulterioare,
HOTĂRĂşTE:
aprobă procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din
de întârziere neplătite aferente obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al
Municipiului Botoşani de către persoanele fizice, în conformitate cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.L Se
majorările

Art.2. Se aprobă scutirea cotei de 75% din majorărilor de întârziere neplătite aferente obligaţiilor de
plată principale din impozite şi taxe datorate bugetului local, restante la 31 martie 2017, cu condiţia
achitării integrale a obligaţiilor de plată detaliate în procedura de acordare, până la data de 15
decembrie 2017.
Art.3. Primarul Municipiului
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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PROIECT

Procedura de acordare
a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere
aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 31 martie 2017, datorate bugetului local
al Municipiului Botoşani de către persoanele fizice
1.
Dispoziti i generale
Art.l. (1) Prezenta procedură se aplică obligaţiilor de plată din impozite
local al Municipiului Botoşani, de către contribuabilii persoane fizice.
Il.

şi

taxe datorate bugetului

Obiectul Înlesnirilor fiscal

Art.2. Înlesnirile fiscale care fac obiectul acestei proceduri sunt:
a) scutirea la plată a unei cote de 75% din majorările de Întârziere datorate.
Art.3. Majorările de Întârziere care fac obiectul scutirii sunt aferente:
a) obligaţiilor de plată principale restante la 31 martie 2017 inclusiv;
b) 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 2017 inclusiv;
c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 31 martie 2017 inclusiv şi stinse
până la această dată;
d) obligaţiilor de plată principale cuprinse În decizii de impunere emise ca urmare a unei
inspecţii fiscale În derulare la data intrării În vigoare a prezentei proceduri. Prin inspecţii
fiscale În derulare la data intrării În vigoare a prezentei proceduri se Înţelege inspecţii Începute
anterior acestei date şi pentru care s-a emis decizie de impunere după această dată.
1lI.

Procedura de acordare a Înlesnirii la
majorările de Întârziere datorate

plată

sub fonna scutirii unei cote de 75% din

ArtA. Pentru a beneficia de scutirea la plată a cotei de 75% din majorările de Întârziere datorate şi
ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată principale, restante la data de 31
martie 2017 inclusiv, contribuabilii persoane fizice trebuie să depună la Direcţia Impozite şi Taxe, o
cerere (formular anexă nr.I), 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 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 15 decembrie 2017, inclusiv;
neplătite,

1

el. amenzile 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 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
15 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Art.5. Cererea pentru anularea cotei de 75% din cuantumul majorărilor de întârziere neplătite
aferente impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în compartimentul de specialitate din Direcţia
Impozite şi Taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Art.6. Compartimentul de specialitate din Direcţia Impozite şi Taxe va întocmi referatul cu
propunerea de aprobare (formular anexa nr.2) sau de respingere (formular anexa nr.3) a cererii de
scutirere a cotei din majorările de întârziere, care se va viza juridic şi va fi supus spre aprobarea
Primarului Municipiului, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte prin hotărâre a
Consiliului Local.
Art.7. În baza referatului aprobat şi a cererii de scutire a cotei de 75% din majorările de
întârziere datorate, Direcţia Impozite şi Taxe emite "Decizia de scutire la plată a unei cote de 75% din
majorările de întârziere datorate" (formular anexă nr.4) sau "Decizia de respingere a cererii de scutire
la plată a unei cote din majorările de întârziere datorate" (formular anexă nr.5).
Art.8. Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de scutire a unei cote din majorările de
întârziere, organul fiscaI competent audiază contribuabilul, potrivit art.9 alin.(I) din Codul de
procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
IV.

Dispozitii finale

Art.9. Deciziile prevăzute în prezenta procedură se emit de către Direcţia Impozite şi Taxe în
exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la
dosaru I fiscal al acestuia.
Art.IO. În desfăşurarea prezentei proceduri, Direcţia Impozite şi Taxe înştiinţează contribuabilii
asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege. potrivit art.7 din Codul de procedură fiscală.
Art.ll. Formularele anexă nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta procedură.
două

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tănasă

Secretar, Gina Oana Georgescu
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FORMULAR ANEXĂ NR.1

CERERE DE SCUTIRE A COTEI DE 75% DIN MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE
DATORATE

Subsemnatul(a)
C.N.P.
.................................... cu domiciliul
În ROMÂNIA/
judeţul
............................................, municipiul/oraşul/comuna
, satul/sectorul
.................................. , str
nr
, bl
, sc.
et.
. ,
ap.
tel./fax
,
e-mail
......
în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar,
identificat prin B.I.IC.I.IC.I.P./Paşaport seria
nr.
în conformitate cu
prevederile art.185 alin.(l), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale
HCL nr
.!
, solicit :
- scutirea unei cote de 75% din majorările de întârziere
principale restante la data de 31.03.2017.

Motivarea

neplătite

aferente

obligaţiilor

fiscale

_

solicitării,

Declar că am depus toate declaraţiile de impunere, prevăzute de lege, pentru bunurile
impozabile pe care le am în proprietate sau în folosinţă.
Declar că am achitat integral toate obligatiile de plată care s-au constituit în conditii pentru
aprobarea scutirii, prevăzute în procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii
cotei
de 75% din majorările de întârziere datorate,
din anexa nr.I la HCL
.!
, fapt pentru care depun, în copie, următoarele documente doveditoare:
nr

Data

Semnătura

MUNICIPIUL BOTOSANI
Directia Impozite si Taxe
Nr.
/

Formular anexa nr.2
_

Se aproba.
PRIMAR,

VIZAT,
Director OlT,

pentru acordarea înlesnirii la

REFERAT
sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de
întârziere

plată

Contribuabilul

identificat prin

CNP

B.LlC.I.IC.I.P.lPaşaport

e-malt..
Impozite

obligaţiilor

Taxe

Botoşani

cu domiciliul:

., tel./fax.

_

.

a depus cererea înregistrată sub nr.

la Direcţia

pentru acordarea înlesnirii prin scutirca la plata majorărilor de întârziere neachitate aferente

fiscale restante la data de 31.03.2017, conform HCL nr.

Cererea a fost
Direcţiei

~

, număr

serie

, rol fiscal
şi

Consilier juridic,

analizată

_

de

, având

funcţia

de

_

in cadrul

Impozite si Taxe.
Din analiza situatiei din

evidenţa fiscală

următoarele

data de

a rezultat

că

persoana fizica

a înregistrat la

datorii restante:
lei 

Natura debit

Debite

Majorari

Total

Penalitati

Total

Până

la depunerea cererii contribuabilul a achitat datoriile stabilite, conform

Constatăm că

sunt Îndeplinite
Tipul

condiţiile pentru

aprobarea seutir ii

creanţei

la

chitanţelor şi

plată

ordinelor de plata. anexate.

a următoarelor

majorări

Suma

Total:

Drept pentru care s-a încheiat prezentul referat într-un singur exemplar.
Data,

Semnatura,

dc Întârziere:

MUNICIPIUL BOTOŞANI
Direcţia Impozite şi Taxe
Nr.
/
___

FORMULAR ANEXA Nr.3

Se aprobă,
PRIMAR,

VIZAT,
Director DIT,

Consilier juridic,

REFERAT
pentru respingerea cererii de acordare a ÎnIesnirii la plată sub forma scutirii la plată a cotei
de 75% din majorările de Întârziere

Contribuabilul.

.

CNP

,

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

cu

domiciliul:

municipiul/oraşul/comuna

satul/sectorul.
m

,

, se

identificat

pnn

tel./fax

, el.

, ap

,

,

B.I.IC.LlC.I.P .IPaşaport
, e-maiL

sub nr.

seria........

plată

m.

.

nr.

, rol fiscal.
şi

Taxe

majorările

principale datorate la data de 31.03.2017

,

a depus cererea

Ia Directia Impozite

acordarea înlesnirii la plată prin scutirea la plată a cotei de 75% din
obligatiilor de

judetul

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

, str

, bl.

înregistrată

Românial

şi

Botoşani

pentru

de Întârziere aferente

neplătite,

conform HCL

_

Cererea a fost analizată de
, având functia
de.............................................. în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe ŞI se propune
respingerea.
Motivele de fapt pentru care se propune respingerea cererii de scutire a cotei de 75% din
majorările de întârziere datorate:

Temeiul de drept:
Menţiuni

privind audierea contribuabilului:

Data,

Semnătura,

FORMULAR ANRXĂ NR.4
MUNICIPIUL BOTOŞANI
Direcţia Impozite şi Taxe
Compartimentul
Nr.

./

.

.

DECIZIE
de scutire la plată a unei cote de 75% din majorărilor de întârziere datorate
Datele de identificare ale
contribuabilului
Numele şi prenumele

Adresa:
Codul numeric personal

Datele de identificare ale
lmputernicitului
Numele şi prenumele

.

Adresa:
Codul numeric personal

.

În temeiul prevederilor art.l85 alin.(l), lit.b) din Legea m.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală şi ale HCL nr
./
privind aprobarea procedurii de acordare a
înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente
obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de către persoanele
fizice,
luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în procedura din anexa nr.l la
HCL m
./
,
se emite următoarea decizie:
Se acordă înlesnirea la plată sub forma scutirii unei cotei de 75% din majorările de întârziere
neplătite, aferente obligaţiilor de plată principale restante la 31 martie 2017, în sumă totală de
....................... lei, reprezentând:

Nr.
crt.

Denumirea obligatiei de plata

Majorari. de intarziere

(75%)

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în condiţiile prevederilor Codului de
procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unităţii

Numele

şi

prenumele

fiscale
..

Semnătura şi ştampila unităţii

.

FORMULAR ANRXĂ NR.5
MUNICIPIUL BOTOŞANI
Direcţia Impozite şi Taxe
Compartimentul
Nr.
./
.

.

DECIZIE
de respingere a cererii de scutire a cotei din
Datele de

~denti:icare

ale

de Întârziere datorate

Datele de identificare ale
împuternicitului
Numele şi prenumele

contribuabilului
Numele şi prenumele
Adresa:
Codul nwrreric personal

majorărilor

.

Adresa:
Codul numeric personal

.

În temeiul prevederilor art.l85 alin.(l), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
ale HCL nr
.1.
privind aprobarea procedurii de acordare a
înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente
obligaţiilor fiscal restante datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de către persoanele
procedură fiscală şi

fizice,

având în vedere cererea dumneavoastră nr
din data de
, înregistrată
la Direcţia Impozite şi Taxe cu nr.
din data
.
luând în considerare că nu sunt Îndeplinite conditiile prevăzute în procedura din anexa
nr.l la HCL 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:

Temeiul de drept:
Menţiuni

privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în condiţiile prevederilor Codului de
procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unităţii

Numele

şi

prenumele

fiscale
..

Semnătura şi ştampila unităţii

.

MUNICIPIUL BOTOŞANI
Direcţia Impozite şi Taxe
Nr. 24396/15.05.2017

Notă de fundamentare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a Înlesnirii
la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de Întârziere datorate
bugetului local al Municipiului Botoşani de către contribuabilii persoane fizice

Prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală s-au reglementat
posibilităţile de acordare de către organul fiscal local a următoarelor Înlesniri la plată pentru
obligaţiile fiscale restante: eşalonări la plată, amânări la plată şi scutiri sau reduceri de
majorări de Întârziere.
Scutirile sau reducerile de majorări de întârziere sunt reglementate prin art.185 din Legea
nr.207/20 15 privind Codul de procedură fiscală.
La acelaşi articol din lege se reglementează că "prin hotărâre a autorităţii deliberative se
aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată."
Având în vedere nivelul ridicat al majorărilor de întârziere datorate bugetului local de
către contribuabilii persoane fizice şi totodată cunoscând greutăţile financiare cu care se
confruntă o mare parte din populaţia Municipiului Botoşani, pentru stimularea plăţii debitelor
restante propunem a se aproba acordarea înlesnirii de scutire la plată a unei cote de 75% din
majorările de întârziere datorate de contribuabilii care se încadrează în schema de acordare
propusă.

Se propune cota de scutire de 75% atât din experienţa pozitivă anterioară de folosire a
acestei cote, cât şi prin faptul că O cotă de scutire mobilizatoare determină ca un număr mare
de contribuabili să identifice posibilităţi de plată a debitelor restante, fapt benefic pentru
reducerea creanţelor fiscale restante şi creşterea încasărilor la bugetul local.
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Referat privind necesitatea aproba'/; ~(
proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurifife=lîcOrdare a înlesnirii
la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de Întârziere datorate
bugetului local al Municipiului Botoşani de către contribuabilii persoane fizice

Având în vedere faptul că datoriile contribuabililor persoane fizice din majorări de
întârziere se menţin la un nivel ridicat, respectiv au înregistrat o pondere de 20,32% în totalul
datoriilor restante ale persoanelor fizice la data de 31.12.2016 şi de 19,34% la data de
31.03.2017, la nivelul Municipiului Botoşani a existat preocupare pentru acordarea de
înlesniri la plată sub forma scutirii unei cote din majorările de întârziere datorate în cazul
achitării datoriilor restante şi a celor curente potrivit schemelor de acordare aprobate.
Pentru perioada decembrie 2016 ~ martie 2017 a fost aprobată, prin HCL
m.264/22.11.2016, o schemă de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii cotei de 75%
din majorările de întârziere datorate, pentru contribuabilii persoane fizice care au îndeplinit
condiţiile din schemă.
Pentru a beneficia de prevederile HCL m.264/22.11.2016, contribuabilii persoane fizice
au depus 834 cereri, din care: 266 cereri în decembrie 2016 şi 568 cereri în trimestrul I 2017.
În baza cererilor depuse s-au acordat scutiri la plata majorărilor de întârziere în sumă
totală de 464.246,89 lei, din care: 105.051,28 lei în luna decembrie 2016 şi 359.195,61 lei în
trimestrul I 2017 şi s-au încasat venituri la bugetul local, la data depunerii cererii, în sumă
totală de 1.197.830,91 lei, din care: 320.821,54 lei în luna decembrie 2016 şi 877.009,37 lei în
trimestrul I 20 I 7.
Apreciem că această acţiune, organizată potrivit prevederilor Legii m.207/20 15 privind
Codul de procedură fiscală, s-a constituit într-o pârghie fiscală de stimulare a contribuabililor
să-şi mobilizeze sursele financiare pentru plata debitelor restante cu efecte benefice pentru
încasarea veniturilor la bugetul local.
Perioada de acordare a înlesnirii la plată fiind de numai 4 luni, un număr mare de
contribuabili nu au reuşit să beneficieze de această facilitate din cauza neîndeplinirii
condiţiilor de efectuare a plăţii debitelor restante şi a celor curente în termenul de aplicare a
hotărârii.
Până la data de 31.03.2017, soldul datoriilor din majorările de întârziere ale persoanelor
fizice a înregistrat o scădere de 233.601 lei, dar se menţine la un nivel ridicat, respectiv fiind
la nivelul de 10.640 mii lei, ceea ce grevează posibilităţile de plată a datoriilor pentru un
număr mare de contribuabili persoane fizice din Municipiul Botoşani.

Având în vedere experienţa locală, care s-a dovedit pozitivă pe linia creşterii încasărilor
la veniturile bugetului local în toate acţiunile de acordare a facilităţi lor fiscale şi a înlesnirilor
la plată organizate în perioada 2015 -2017, propunem a se aproba, la cererea motivată a
contribuabililor, acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din
majorările de întârziere neplătite aferente obligaţiilor de plată principale din impozite şi taxe
datorate bugetului local, restante la 31 martie 2017, cu condiţia achitării integrale, până la data
depunerii cererii de acordare a inlesnirii, a obligaţiilor de plată detaliate în procedura de
acordare elaborată de Direcţia Impozite şi Taxe. Termenul de aplicare a schemei de acordare a
înlesnirii de scutire este perioada cuprinsă între data publicării hotărârii şi data de 15
decembrie 2017.
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre înaintat.
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CĂTRE,

Cotidianul "Monitorul de

Botoşani"

În conformitate cu prevederile art.? din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională

în

administraţia publică, vă

iniţierea următorului

De asemenea,

vă

transmitem,

alăturat,

pentru publicare, anuntul referitor la

proiect de act normativ:

transmitem în format electronic, textul complet al proiectului de

hotărâre

cu

documentaţia aferentă.

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub
forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
restante datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de către persoanele fizice
Plata se va face din contul nostru nr.R03?TREZI1624510220XXXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului

Red BV -2 EX.

Botoşani.

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art.? din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
iniţiat şi urmează

se aduce la

cunoştinţă publică următorul

proiect de act normativ, care a fost

a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului

Botoşani:

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată
sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
restante datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de către persoanele fizice

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare la proiectul de
prezentăm

cu

documentaţia aferentă,

04.07.2017, în sediul

Primăriei,

str.

hotărâre susmenţionat

ale

cărui conţinut

la Aparatul permanent al Consiliului Local,

Revoluţiei

Cătălin

nr.Lcamera 104.

Erimar,
gurel Flutur

I

până

îl

la data de

16 I PUBLICITATE --'-' ~.~~..,., ",

n
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ANUNŢ

MUNICIPIUL BOTOŞANI

În conformitate cu dispoziţiile aIt.7 din Legea nr. 5212003 prillind tlaI1sJWCllla
decizionaIă

în administratia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de
act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al
municipiului Botoşani:

Direcţia Impozite şi

Taxe

SE APROBĂ
Primar,
Cătălin Mugurel F1

Referat prillind necesitatea aprobării
proiectului de botArire privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnir
la plati sub forma scutirii unei cote de 7S % din majorArile de Întirziere datol
bugetului local al Municipiului Botoşaui de către contribuabilii persoane fiz;

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a
îlliesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majoriirile de
Având În vedere faptul că datoriile contribuabililor persoane fizice din majori
îlllârr,iere aferente obligaţiilor fiscale restante dJltorate bugetului local al
Întârziere se menpn la un nivel ridicat, respectiv au Înregistrat o pondere de 20,3:
Municipiului Botoşani de către persoanelefizice
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune În scris
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre
susmenţionat ale cărui continut ÎI prezentăm cu documentaţia aferentă,

la Aparatul

permanent al Consiliului Local, până la data de 04.07.2017, În sediul Primăriei, str.
Revoluţiei nr.1,camem 104.
Primar,
CAtălin Mugure! F1utur

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurii de acordare a Înlesnirii la plată sub forma
JCutirii unei cote de 7S% din majorarile de Întirziere aferente
obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului
Botoşani de către persoanele fizice
rONo;:n.ll 11.1,OCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

totalul datoriilor restante ale persoanelor fizice la data de 31.12.2016 şi de 19,3'
data de 31.03.2017, la nivelul Municipiului Botoşani a existat preocupare I
acordarea de Înlesniri la plată sub forma scutirii unei cote din majorările de întâ
datorate În cazul achitării datoriilor restante şi a celor curente potrivit schemeI
acordare aprobate.
Pentru perioada decembrie 2016 - martie 2017 a fost aprobată, prin
nr.264122.I 1.2016, o schemă de aconlare a înlesnirii la plată sub forma scutirii ce
75% din majorările de Întârziere datorate, pentru contribuabilii persoane fizice c
îndeplinit conditiile din schemă.
Pentru a beneficia de prevederile HCL nr.264122.11.20 16, contribuabilii pe
fizice au depus 834 cereri, din care: 266 cereri În decembrie 2016 şi 568 cei
trimestrul 1 2017.
În baza cererilor depuse s-au acomlJt scutiri la plata majorărilor de Întârzi
sumli totală de 464.246,89 lei, din care: 105.051,28 lei În luna decembrie 2
359.195,61 lei În trirnestnrl 1 2017 şi s-au Încasat venituri la bugetul local, I
depunerii cererii, În sumă totală de 1.l97.830,91 lei, din care: 320.821,54 lei Î
decembrie 2016 şi 877.009,37 lei În trimestrul I 2017.
Apreciem că această actiune, organizatii potrivit prevederilor Legii nr.20
privind Codul de procedură fiscală, s-a constituit Într-o pârghie fiscală de stim
contribuabililor să-şi mobilizeze sursele financiare pentru plata debitelor resta

