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IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE LA BUGETUL LOCAL AL ORASULUI
AGNITA
ANUNT
privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente creanțelor fiscale principale restante la
31 martie 2020
Consiliul Local al Orasului Agnita, prin H.C.L. nr. 70/2020, a aprobat anularea majorărilor
de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 martie 2020 precum și Procedura
pentru anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 martie
2020, în baza prevederilor OU.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate
bugetului local al orasului Agnita, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului
local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 Legea 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate
obligatiile principale si accesorii datorate bugetului local al orasului Agnita, cu termene de plata
cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, 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
compartimentele cu atrubutii in administrarea obligatiilor bugetare;
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 2020 inclusiv, sub sancţiunea
decăderii.
Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la Compartimentul Impozite și Taxe Locale
din cadrul Primăriei orasului Agnita, la numarul de telefon 0269/510465, interior 124 și la adresa de
email a instituției office@primaria-agnita.ro. Tot de aici puteti obtine si formularele necesare pentru
a beneficia de aceste facilitate fiscale, respectiv: Notificarea privind intentia de a beneficia de
prevederile HCL 70/2020 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor principale restante la
31martie 2020 , precum si Cererea de anulare a accesoriilor.
Va asteptam!
PRIMAR
Ioan Dragoman

