ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.70 /11.12.2019
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2019

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,
Analizând referatul de aprobare nr.7807 /09.12.2019 a primarului comunei
Dochia , Referatul de specialitate nr.7806 din 09.12.2019 întocmit de Compartimentul taxe şi
impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
În baza art.266 alin. (5) și (6) din Legea nr. 207/2015-privind Codul de procedură
fiscală; Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Dochia,
În temeiul art. 129 alin. (1) și art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57
/2019 privind Codul Administrativ , adoptă prezenta :
Hotărâre:
Art.1 Se anulează obligaţiile fiscale restante mai mici de 10 lei, aflate în sold la data de
31.12.2019.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul taxe şi
impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ, autorităţilor şi
persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Dochia.

Inițiator,
Primar,
Păduraru Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Dochia
Pascaru Vasile
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Nr.7807 din 09 .12.2019

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre

cu privire la anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2019

Avand in vedere prevederile art.266 alin.(5) si (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, care stipulează că:
,, (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data
de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului
creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre,
autoritățile deliberative, pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu
poate depăși limita maximă prevăzută la alin. (5).’’
Anularea acestor obligații restante se justifică prin raportare la acele situații în care
cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât
creanțele fiscale supuse executării silite, cheltuielile legate de comunicarea somației prin
poștă fiind suportate de către organul fiscal. Executarea silită a contribuabililor care au
restanțe la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli
poștale efectuate în vederea comunicării actelor administrative emise în vederea executării
silite care depășesc valoarea supusă anulării.
Se propune spre dezbatere în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei
Dochia, a proiectului de hotarâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 10
lei existente în sold la 31.12.2019

Inițiator
Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin
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Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

REFERAT
cu privire la anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la
31.12.2019
Avand in vedere prevederile art.266 alin.(5) si (6) din Legea nr.207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, care stipulează că:
,, (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în
sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se
aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre,
autoritățile deliberative, pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi
anulate, care nu poate depăși limita maximă prevăzută la alin. (5).’’
În temeiul acestui articol, Consiliul Local al comunei Dochia poate stabili
plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate până la limita maximă de 40 lei,
reprezentând totalul obligaţiilor fiscale restante, existente în sold la data de
31.12.2019.
Anularea acestor obligații restante se justifică prin raportare la acele situații
în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă,
sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, cheltuielile legate de
comunicarea somației prin poștă fiind suportate de către organul fiscal. Executarea
silită a contribuabililor care au restanțe la bugetul local presupune o serie de
cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli poștale
efectuate în vederea
comunicării actelor administrative emise în vederea executării silite care depășesc
valoarea supusă anulării.
Având în vedere cele menționate mai sus, propunem anularea obligațiilor
fiscale restante mai mici de 10 lei (ron), aflate în sold la data de 31.12.2019.

Întocmit,
Inspector taxe şi impozite - Şoală Elena

