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Anunt privind anularea accesoriilor (majorarilor) aferente obligatiilor
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

In sedinta extraordinara a Consiliului Local Bals din data de 12.03.2021 s-a
aprobat prin H.C.L. nr.27/12.03.2021, anularea accesoriilor(majorarilor)
aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31| martie 2020
inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza
administrativ-teritoriala a orasului Bals.

Cererile de anulare a accesoriilor se primesc la Biroul impozite si taxe locale
din cadrul Primariei orasului Bals panala data de 31 MARTIE 2021, dupa
indeplinirea conditiilor de acordare a anularii.

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzile restante la data de 31 martie 2020

inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea

nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, pânăla data

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a

accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local

cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 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 inclusiv. 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 organul fiscal

local;

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 data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea

decăderii.


