ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA COVĂSÂNȚ
CONSILIUL LOCAL
Covăsânț, str.C.Micloși nr. 23, jud.Arad, cod 317090, tel.0257385005, fax 0257385000,
e-mail covasant@ar.e-adm.ro , web: www.primariacovasint.ro
H O T Ă R Â R E A NR.59
=================
din data de 29.07.2020
privind acordarea unor facilități fiscale
Consiliul Local Covăsânț întrunit în şedință ordinară la data de
29.07.2020
Având în vedere:
 situațiile generate începând cu data de 15.03.2020 de
instituirea stării de urgență şi a stării de alertă în contextul
pandemiei generată de virusul SARS-COV 2;
 Referatul de aprobare nr. 588/15.07.2020 a primarului
Comunei Covăsânț;
 Raportul de specialitate al compartimentului juridic nr.
4210/16.07.2020.
Ținând cont de prevederile:
 O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea unor
prevederi ale Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal;
 art. 129 alin.(2) lit. b alin.(4) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă
şi protecţie socială ;
Cu 11 voturi pentru, din numărul total de 11 consilieri în
funcţie exprimate în şedinţa publică.
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale persoanelor
fizice şi juridice ce înregistrează obligații de plată către bugetul
local al U.A.T. Comuna Covăsânț prin anularea obligațiilor de plată
accesorii.
Art.2. Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aprobă următoarele formulare tipizate:
- decizia de aprobare a acordării unor facilități fiscale - Anexa nr. 2
la prezenta hotărâre
- decizia de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale
- Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu,
prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege
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către:
a)
primarului comunei;
b)
Instituția prefectului - Judeţul Arad;
c) Compartimentul impozite şi taxe.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştință publică, în mod
obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, prin afişare la sediul Primăriei şi publicarea pe
pagina de internet, la adresa: www.primariacovasint.ro .
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,
CHIŞ CORNELIU-MILINUȚ
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SECRETAR GENERAL
CIUTINA MARINELA
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 59/29.07.2020

Procedură de acordare a facilităților fiscale
pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații
de plată restante către bugetul local al U.A.T. Covăsânț

Art.1.
(1) Pentru a beneficia de prevederile art. 1 din Hotărâre, contribuabilii
trebuie să figureze înregistrați în evidențele Compartimentului
impozite și taxe cu obligații bugetare principale restante la data de 31
martie 2020 inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie
2020:
a) obligațiile de plată pentru care s-au acordat și sunt în derulare
înlesniri la plată, potrivit legii, până la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare
este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(3) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și
obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre
situațiile prevăzuite la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai
târziu de data de 15 decembrie inclusiv, înlesnirea la plată își pierde
valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului
administrativ fiscal.
(4) Pentru obligațiile prevăzute la alin.(2) lit.b, debitorii pot renunța la
efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de
anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere
de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
Art.2.
Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la
data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite
următoarele condiții:
a) toate obligațiile principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, evidențiate în baza de date a Compartimentului impozite și
taxe, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile
principale și accesorii evidențiate în baza de date a Compartimentului
impozite și taxe cu termene de plată cuprinse între 31 martie 2020 și
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
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c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit
prevederilor Titlului IX – Impozite și taxe locale din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care,
pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile
fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către Compartimentul
impoziute și taxe, din oficiu;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea
în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a-c din prezentul
articol, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sancțiunea decăderii.
Art.3.
Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale
declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care
se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Compartimentul
impozite și taxe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 31 martie
2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația
rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din
Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art.2
lit. b-d din prezentul regulament.
Art.4.
Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această
dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod
corespunzător condițiile prevăzute la art.2 lit b-d din prezentul
Regulament.
Art.5.
(1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale evidențiate în
baza de date a Compartimentului impozite și taxe, cu scadențe
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii
de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării
situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a O.U.G.
nr. 69/2020, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiții:
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în
decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de
art.22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin.(1) din
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aceeași lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile
de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.
(2) În sensul prezentului articol, prin inspecție fiscală sau verificare a
situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență se înțelege acea inspecție sau
verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de
impunere până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020.
(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce
urmează să înceapă după data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020,
în scopul acordării anulării accesoriilor prevăzute de prezentul
regulament, Compartimentul impozite și taxe ia în considerare
declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la
data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020.
Art.6.
(1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor
bugetare
accesorii
potrivit
prezentului
capitol
pot
notifica
Compartimentul impozite și taxe cu privire la intenția lor, până cel mai
târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la
art.2 lit.d).
(2) După primirea notificării prevăzută la alin.(1), Compartimentul
impozite și taxe verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile
declarative potrivit prevederilor legale, până la data depunerii
notificării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni
necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce
constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art.1 din
prezentul Regulament. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a
îndeplinit obligațiile declarative, Compartimentul impozite și taxe îl
îndrumă potrivit art.7 din Legea nr.207/2015, cu modificările șți
completările ulterioare.
(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii
notificării, Compartimentul impozite și taxe eliberează din oficiu
certificatul de atestare fiscală pe care îl comunică debitorului.
(4) Compartimentul impozite și taxe are obligația de a clarifica cu
debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare
ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor
care pot fi anulate conform art.1 din prezentul Regulament.
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal conform alin.(1):
a) accesoriile care pot face obiectul anulării se amână la plată în
vederea anulării. În acest caz organul fiscal emite decizia de amânare
la plată a accesoriilor;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz,
pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit.a);
c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până
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la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de
15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune
cerere de anulare a accesoriilor.
(6) Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valabilitatea în
oricare dintre următoarele situații:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor după caz;
b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv în cazul în care debitorul nu
depune ecerere de anulare a accesoriilor.
(7) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin.(1),
accesoriile pot fi anulate potrivit prezentului articol și care au fost
stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.7.
(1) Prin derogare de la prevederile art.236 din Legea nr. 207/2015, cu
modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv, debitorii care au notificat Compartimentul impozite și
taxe potrivit art.6 alin.(1) și au dispuse măsuri de executare silită pri
poprire la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020, asupra
disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele
de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele
reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în
vederea anulării potrivit art. 6 alin.(5) lit.a) din prezentul Regulament.
(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile și pentru măsurile de executare
silită prin poprire, dispuse potrivit legii între data intrării în vigoare a
O.U.G. nr. 69/2020 și data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Art.8.
(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă conform prevederilor
prezentului Regulament, se soluționează prin decizie de anualare a
accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a
accesoriilor conform formularelor aprobate.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit
prezentului Regulament, independent sau cumulat, dacă sunt
îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ CORNELIU-MILINUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIUTINA MARINELA
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 59/29.07.2020

Nr. ____/________
DECIZIE
de acordare a unor facilități fiscale
Date de identificare a debitorului
Numele și prenumele/Denumirea
__________________________
Adresa/sediul_______________
CNP/CIF(CUI) ______________

Date de identificare a împuternicitului
Numele și prenumele/Denumirea
______________________________
Adresa/sediul___________________
CNP/CIF(CUI) __________________

În temeiul prevederilor cap.I art.V și cap. II din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Hotărârii
nr. ______ a Consiliului Local Covăsânț privind acordarea unor facilități fiscale
Se emite următoarea decizie:
Se acordă facilități fiscale constând în anulare accesorii aferente obligațiilor
datorate bugetului local al Comunei Covăsânț, restante la data de 31 martie 2020, în
sumă totală de _____ lei, reprezentând:
Nr.
Denumirea obligației de
Debit an 2020
Majorări de
Observații
crt.
plată
întârziere/altele
1.
Impozit/taxă pe clădiri
2.
Impozit/taxă pe teren
X
3.
Impozit pe mijloace de
transport
4.
.............
TOTAL GENERAL
Mențiuni privind audierea contribuabilului
___________________________________________________________________
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor
art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași
act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la Compartimentul
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Covăsânț.
PRIMAR
___________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ CORNELIU-MILINUȚ

INSPECTOR
___________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIUTINA MARINELA
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Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 59/29.07.2020

Nr. ____/________
DECIZIE
de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale
Date de identificare a debitorului
Numele și prenumele/Denumirea
__________________________
Adresa/sediul_______________
CNP/CIF(CUI) ______________

Date de identificare a împuternicitului
Numele și prenumele/Denumirea
______________________________
Adresa/sediul___________________
CNP/CIF(CUI) __________________

În temeiul prevederilor cap.I art.V și cap. II din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Hotărârii
nr. ______ a Consiliului Local Covăsânț privind acordarea unor facilități fiscale
Se emite următoarea decizie:
Se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a unor facilități
fiscale:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Se vor indica motivele respingerii, cu indicarea clară a dispozițiilor Procedurii de acordare a facilităților
fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al
Comunei Covăsânț care nu au fost îndeplinite de solicitant).

Temeiul de drept:
Prevederile O.U.G. nr. 69/2020 și cele ale Hotărârii nr. ____ a Consiliului Local
Covăsânț.
Mențiuni privind audierea contribuabilului:
___________________________________________________________________
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor
art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași
act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la Compartimentul
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Covăsânț.
PRIMAR
___________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ CORNELIU-MILINUȚ

INSPECTOR
___________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIUTINA MARINELA

