JUDEŢUL NEAMŢ
 COMUNA DUMBRAVA ROSIE
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA 
Nr. 103 din 31.10.2017
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane juridice şi persoanele fizice de pe raza administrativ -teritorială a comunei Dumbrava Roşie, pentru anul 2017

	Consiliul Local al comunei Dumbrava Roşie , întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017 ;
	Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Nicolae Catană, Raportul Compartimentului de specialitate,  avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local ,
	În conformitate cu prevederile: Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 185, alin.(1) şi (2), lit. „b" din Legea nr. 207/2015 privind Noul Cod de procedură fiscal, H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
	În temeiul  art.36, alin.(1) şi (2) art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit."b"  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

	Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele juridice de pe raza administrativ - teritorială a comuneiDumbrava Roşie , care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Dumbrava Roşie, pentru anul 2017,conform procedurii - anexei 1 la prezenta hotărâre.
      Art.2 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele fizice de pe raza administrativ - teritorială a comunei Dumbrava Roşie, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Dumbrava Roşie pentru anul 2017 conform procedurii - anexei 2 la prezenta hotărâre.
      Art.3  Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, achitate integral;
	Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate.

      PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,
	         MOALE  IOAN

							                                         													Contrasemnează ,
                                                              SECRETAR,	                                                                                                                                                                                         	CHIRIŢESCU ELENA
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ANEXA nr.1 la HCL nr.103 din 31.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA DUMBRAVA ROSIE
CONSILIUL LOCAL

 

PROCEDURA
PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE SI PENALITĂŢILOR AFERENTE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE , CHIRIILOR, REDEVENTELOR SI ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL .DATORATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A COMUNEI DUMBRAVA ROSIE.CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI Al BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA ROSIE, PE ANUL 2017

	Prezenta procedura se aplica PERSOANELOR FIZICE care datorează majorări de intarziere bugetului local al comunei Dumbrava Rosie  pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale,chiriilor, redeventelor si altor obligaţii la bugetul local, calculate in limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative in vigoare.
	Prezenta procedura se aplica pe raza administrative -teritoriala a comunei Dumbrava Rosie si va fi adoptata prin hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrava Rosie .
	Obiectivul prezentei proceduri este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local,precum si de respectarea principiului egalităţii de tratament , respective stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatelor fiscal .respectiv acordarea scutirii la plata majorărilor de intarziere si a penalităţilor generate de neachitarea de către persoane fizice a impozitelor , taxelor locale, chiriilor, redeventelor si a altor venituri la bugetul local prevăzute de art. 185 alin.(1) si (2) lit. "b"din O.G. nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala,republicata si modificata.
	Baza legala este Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata,cu modificările si completările ulterioare,Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, art.185 ,alin.(1) si(2) lit."b" din O.G. nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si modificata , Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publica, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare, HG nr.1/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016.
	Prezenta procedura se adresează persoanelor fizice care pana la data de 31.08.2017 datorează majorări de intarziere si penalităţi la bugetul local al comunei Dumbrava Roşie majorari/penalitati pentru care se acorda scutirea sunt cele aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor si a altor obligaţii la bugetul local.
	Prezenta procedura se aplica in perioada 01.11.2017 - 30.12.2017 scutirea operand pentru majorările /penalităţile aferente obligaţiilor principale stinse pana la data de 31.08.2017.
	Numărul estimat de beneficiari este de 170 persoane fizice, plătitori de impozite si taxe,chirii,redevente.si alte oblgatii la bugetul local.
	Daca persoana fizica are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local si face plata numai pentru un anumit impozit sau taxa, chirie, redeventa, etc, scutirea se va aplica, in mod corespunzător, numai pentru majorările aferente respectivului venit bugetar.
	Pot beneficia de scutirile prevăzute in prezenta procedura .persoanele fizice care indeplinesc următoarele condiţii:
	-sting integral , pana la data de 30.12.2017 obligaţiile principale constând in impozite, taxe, chirii, redevente si alte obligaţii la bugetul local;
-depun cerere pentru a beneficia de facilitate pana la data de 30.12.2017;
	Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de intarziere aferente impozitelor, taxelor,chiriilor,redeventelorsi altor obligaţii la bugetul local, achitate integral.
	Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale va fi analizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de către compartimentul Impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,care vor verifica indeplinirea cerinţei de achitare a obligaţiilor fata de bugetul local.
	In urma analizei efectuate, se va intocmi un referat de către compartimentul de specialitate, privind acordarea scutirii, care va fi supus spre aprobare Primarului comunei Dumbrava Roşie ,  fara a fi necesara aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre de consiliu.
	Operarea efectiva a facilitaţilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de către Primar.
	Majorarile vor fi scăzute din evidentele fiscal,iar despre acest lucru va fi instiintata persoana fizica care a depus cererea , procedura fiind identica si in cazul altor venituri la bugetul local.
	Compartimentul de specialitate verifica indeplinirea condiţiilor privind achitarea integrala a debitului la data solicitării , a impozitelor,taxelor,chiriilor, redeventelor si altor obligaţii datorate la bugetul local.
	In cazul in care persoana fizica nu este eligibila, raportat la condiţiile prezentei proceduri, compartimentul de specialitate, îi comunica in scris acest lucru.
	De asemenea va duce la indeplinire hotărârea consiliului local adoptata in aplicarea prezentei proceduri.



	PRIMAR,						   INSPECTOR,
  NICOLAE CATANA					 MOALE MARICICA




































ANEXA NR.2 la HCLnr. 103 din 31.10. 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA DUMBRAVA ROSIE
CONSILIUL LOCAL


PROCEDURA
PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE SI PENALITĂŢILOR AFERENTE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE , CHIRIILOR, REDEVENTELOR SI ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL .DATORATE DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A COMUNEI DUMBRAVA ROSIE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI Al BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA ROSIE

	Prezenta procedura se aplica PERSOANELOR JURIDICE care datorează majorări de intarziere bugetului local al comunei Dumbrava Roşie, pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale,chiriilor.redeventelor si altor obligaţii la bugetul local, calculate in limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative in vigoare.
	Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ -teritoriala a comunei Dumbrava Roşie  si va fi adoptata prin hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrava Roşie  
	Obiectivul prezentei proceduri este reprezentat de atragerea de venituri la bugetul local, si susţinerea agenţilor economici ,precum si de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitaţilor fiscale .respectiv acordarea scutirii la plata majorărilor de intarziere si a penalităţilor generate de neachitarea de către persoane juridice a impozitelor, taxelor locale, chiriilor, redeventelor si a altor venituri la bugetul local prevăzute de art. 185 alin.(l) si (2) lit. "b"din O.G. nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala,republicata si modificata.
	Baza legala este Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata,cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, art.185 ,alin.(1) si(2) lit."b" din O.G. nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si modificata , Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administraţia publica, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, HG nr.1/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 227/2016.
	Prezenta procedura se adresează persoanelor juridice care pana la data de 30.12.2017 datorează majorări de intarziere si penalităţi la bugetul local al comunei Dumbrava Roşie ; majorari/penalitati pentru care se acorda scutirea sunt cele aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor si a altor obligaţii la bugetul local.
	Prezenta procedura se aplica in perioada 01.11.2017 - 30.12.2017 scutirea operand pentru majorările /penalităţile aferente obligaţiilor principale stinse pana la data de 30.12.2017.
	Numărul estimat de beneficiari este de 80  persoane juridice , plătitori de impozite si taxe,chirii,redevente.si alte oblgatii la bugetul local.
	Daca persoana juridica  are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local si face plata numai pentru un anumit impozit sau taxa, chirie, redeventa, etc, scutirea se va aplica, in mod corespunzător, numai pentru majorările aferente respectivului venit bugetar.
	Pot beneficia de scutirile prevăzute in prezenta procedura .persoanele juridice care indeplinesc următoarele condiţii:
-sting integral , pana la data de 30.12.2017  obligaţiile principale constând in impozite, taxe, chirii, redevente si alte obligaţii la bugetul local;
-depun cerere pentru a beneficia de facilitate pana la data de                 .
	Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de intarziere aferente impozitelor, taxelor,chiriilor,redeventelor si altor obligaţii la bugetul local, achitate integral.
	Compartimentul de specialitate comunica contribuabilului o situaţie a obligaţiilor de plata pentru persoana juridica,precum si a majorărilor /penalităţilor aferente.
	Operarea efectiva a facilitaţilor acordate va fi efectuata odată cu efectuarea plaţii prin virament sau alta forma de plata.
	Majorările vor fi scăzute din evidentele fiscalejar despre acest lucru va fi instiintata persoana juridica , procedura fiind identica si in cazul altor venituri la bugetul local.
	Compartimentul de specialitate verifica  indeplinirea  condiţiilor privind achitarea integrala  a debitului  , a impozitelor,taxelor,chiriilor, redeventelor si altor obligaţii datorate la bugetul local.
	In cazul in care persoana juridical nu este eligibila, raportat la condiţiile prezentei proceduri, compartimentul de specialitate ,îi comunică în scris acest lucru.
	De asemenea va duce la îndeplinire hotărârea consiliului local adoptată  în aplicarea prezentei proceduri.


	PRIMAR,						   INSPECTOR,
  NICOLAE CATANA					 MOALE MARICICA


