ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001; Fax.0255/526001; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro

ANEXA LA HCL -------------------PROCEDURA DE PUBLICARE A LISTELOR DEBITORILOR
persoane fizice si juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local precum si
cuantumul acestor obligații
1.În vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane fizice
si juridice, compartimentul contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Măureni publică pe pagina de internet proprie www.comunamaureni.ro, lista
debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii.
Listele se publica separat pentru debitori – persoane juridice, conform Anexei nr.1, si
debitori - persoane fizice conform Anexei nr.2.
Obligatiile fiscale restante sunt cele existente la sfarsitul trimestrului de raportare si neachitate
la data publicarii listei.
2. Obligatiile fiscale restante reprezinta obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau
termenul de plata.
3. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante :
a) obligatii fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii ,
daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii ;
b) obligatii fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in
conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare ;
c) obligatii fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara
aprobat in conditiile legii ;
4. Nu fac obiectul publicarii potrivit pct.1 obligatiile fiscale restante al caror cuantum total
este sub urmatoarele plafoane :
a) 1500 lei , in cazul debitorilor care au calitatea de persoane juridice ;
b) 1000 lei , in cazul debitorilor care au calitatea de persoane fizice ;
5. Obligatiile fiscale stabilite prin titluri de creanta impotriva carora contribuabilul a exercitat
caile de atac prevazute de lege, pana la solutionarea cailor de atac, fac obiectul publicarii potrivit
pct.1, caz in care organul fiscal face mentiuni cu privire la aceasta situatie, in sensul includerii
acestora in coloana « Obligatii fiscale contestate » din lista . Ori de cate ori contribuabilul obtine
suspendarea executarii actului administrativ-fiscal in conditiile Legii nr.554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare , sunt aplicabile prevederile pct.11 .
6. Lista va cuprinde: denumire/nume si prenume debitor,cod de identificare fiscala, cu
exceptia persoanelor fizice, caz in care nu se va mentiona codul numeric personal, ci localitatea de
domiciliu, precum si cuantumul total al obligatiilor fiscale restante din care :
a) obligatii fiscale restante si obligatii fiscale accesorii , inclusiv amenzile contraventionale ;
b) obligatii fiscale principale si accesorii necontestate, precum si cele contestate , respectiv
cele asupra carora contribuabilui a exercitat caile de atac prevazute de lege. Aceste obligatii vor fi
mentionate in lista pana la solutionarea cailor de atac asupra acestora.

7. Informatiile referitoare la obligatiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc in baza
evidentelor fiscale existente la nivelul compartimentul contabilitate, buget, impozite si taxe din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măureni.
8. Compartimentul contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Măureni comunica debitorului o notificare conform modelului prevazut in Anexa
nr.3 cu privire la obligatiile fiscale restante.
9.In cazul in care exista neconcordante intre evidenta debitorilor si sumele cuprinse in
notificari ,punerea de acord asupra acestora se realizeaza in termen de 5 zile de la data notificarii, in
caz contrar obligatiile fiscale restante notificate se considera recunoasterea datoriei.
10.Actualizarea si publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante ,
precum si cuantumul acestor obligatii se face trimestrial pana in ultima zi a primei luni din trimestrul
urmator celui de raportare.
11. In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate compartimentul
contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Măureni opereaza din oficiu, modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii , in
sensul eliminarii din liste.
12.
1.In situatia in care se constata erori materiale si omisiuni cu privire la informatiile cuprinse in
listele publicate potrivit pct.10, compartimentul contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Măureni, in baza unui referat aprobat de
conducatorul acesteia , prelucreaza de indata , in sistemul informatic modificarile informatiilor
publicate pentru fiecare debitor.
2. Prin eroare materiala se intelege :
a) preluarea eronata a datelor din evidentele fiscale existente la nivelul compartimentul
contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Măureni ;
b) publicarea eronata a unor debitori care potrivit legii, sunt exceptati de la publicarea pe site ;
3. Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care
inregistreaza obligatii fiscale restante.
13.Anexele nr.1-3 fac parte integranta din prezenta Procedura.
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ANEXA NR.1 la Procedura

LISTA debitorilor – persoane juridice
care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local , precum si cuantumul
acestor obligații
Nr.
crt.

Denumirea
debitorului

Codul de
identificare
fiscala

0

1

2

1)

Obligații fiscale restante la bugetul local
lei
Obligații
Obligații
Total
Obligații
Obligații
fiscale
fiscale
obligații
fiscale
fiscale
1)
2)
principale
accesorii fiscale , necontestate contestate
din care
3
4
5
6
7
(5=3+4)
(5=6+7)

Se vor mentiona obligatiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel
Total obligatii fiscale: reprezinta:
a) total obligatii fiscale principale (col. 3) plus obligatii fiscale accesorii (col. 4)
b) total obligatii fiscale principale si accesorii, care cuprind atat cuantumul obligatiilor necontestate (col. 6), precum si al
celor contestate, respective cele asupra carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege (col. 7).
Obligatiile de la coloana 7 vor fi mentionate pana la solutionarea cailor de atacasupra acestora. Ori da cate ori
contribuabilul obtine suspendarea executarii actului administrativfiscal, in conditiile legii, obligatiile fiscal vor fi scoase
din lista, nemaifacand obiectul publicarii.
2)

ANEXA NR.2 la Procedura

LISTA debitorilor – persoane fizice
care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local , precum si cuantumul
acestor obligații
Nr.
crt.

Numele și
prenumele
debitorului

Localitatea
de
domiciliu

0

1

2

1)

Obligații fiscale restante la bugetul local
lei
Obligații
Obligații
Total
Obligații
Obligații
fiscale
fiscale
obligații
fiscale
fiscale
1)
2)
principale
accesorii fiscale , necontestate contestate
din care
3
4
5
6
7
(5=3+4)
(5=6+7)

Se vor mentiona obligatiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel
Total obligatii fiscale: reprezinta:
a) total obligatii fiscale principale (col. 3) plus obligatii fiscale accesorii (col. 4)
b) total obligatii fiscale principale si accesorii, care cuprind atat cuantumul obligatiilor necontestate (col. 6), precum si al
celor contestate, respective cele asupra carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege (col. 7).
Obligatiile de la coloana 7 vor fi mentionate pana la solutionarea cailor de atacasupra acestora. Ori da cate ori
contribuabilul obtine suspendarea executarii actului administrativfiscal, in conditiile legii, obligatiile fiscal vor fi scoase
din lista, nemaifacand obiectul publicarii.
2)

ANEXA NR.3 la procedura

NOTIFICARE
privind obligațiile fiscale restante

Date de identificare ale contribuabilului:
Denumirea
/Numele
si
prenumele..........................................................................................
Adresa......................................................................................................................................................
Codul de identificare fiscala...................................................
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr............./............. privind Procedura de publicare a
listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local precum și cuantumul
acestor obligații,
În temeiul art.162 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu
modificările si completările ulterioare, vă notificăm că la data de.....................................................1 )
înregistrați obligații fiscale neachitate la data prezentei, în cuantum de .................................. lei,
astfel:
Obligații fiscale restante:

LEI

Obligații fiscale restante la bugetul local
TOTAL, din care:
1 ( 1=2+3)

Obligații fiscale principale 2
2

Obligații fiscale accesorii
3

Primar,
Filimon Brian
Semnătura si ștampila ...........................................................

1)
2)

Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel

Întocmit: ……………………………

