ANEXA NR.6
LAPH nr. _/2018
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

Regulament privind procedura de anulare a creanțelor restante în sumă mai mică de10
lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2018 conform art. 266 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală

1.
Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de 31.12.2018
înregistrează creanțe în sumă mai mică de10 lei/rol fiscal. Prezenta procedură se aplică pe raza
administrativ – teritorială a Municipiului Vulcan.
2.
Scopul prezentei proceduri este de a stimula contribuabili la plata obligațiilor fiscale,
maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea datoriilor la bugetul local, precum și de respectare a
principiului egalități de tratament, atât în cazul persoanelor fizice, cât și juridice.
3.
Numărul estimat de beneficiari este de cca. 600de persoane fizice și asimilate acestora,
precum și persoane juridice plătitoare de impozite și taxe locale. Valoarea totală estimată a anulării
creanțelor care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri este de cca. 6.000lei .
4.
Operarea efectivă a facilității acordate are ca baza legală art. 266 din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală şi se va efectua în baza prevederilor din Contractul de prestari
serviciu nr 32289/16.10.2018 incheiat cu furnizorul serviciilor de mentenanţă a aplicației
Avantax,de către acesta, prin consultanții arondaţi Municipiului Vulcan.
5.
Serviciul de impozite și taxe locale al Primăriei Municipiului Vulcan, prin inspectorii
de specialitate, verifică la deschiderea de an îndeplinirea proceduri de anulare a creanțelor restante
în sumă mai mică de 10 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2018 conform art. 266 alin. (5) și
alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, iar pe baza situaţiilor emise din
aplicaţia utilizată pentru gestionarea impozitelor şi taxelor locale, verificate, se efectuează
înregistrările în evidenţele contabile.
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