Anexa nr. l la procedură
Nr. înregistrare ............. /....................
Contribuabilul /Persoana juridica..............................................................
Codul de identificare fiscală ..................................... ,
prin reprezentant/administrator/imputernicit.......................... ...................... ,
cu
sediul in judeţul....................................., localitatea............................
......................... , cod postal ........... , str. ....................................... , nr ... , bloc .... ,
scara ........... , etaj ..., ap ..... , tel ..................... , fax . ................... adresă de
e-mail.............................................. ................ , înregistrat la registrul comerţului sub
nr...............................................
cont IBAN ............................................... ........................................................ deschis
la .............................................................
CERERE
de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale restante
În conformitate cu Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
şi completările ulterioare şi HCL nr /………..
privind aprobarea Procedurii
privind acordarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului
local al comunei Corbu de către contribuabili persoane juridice
solicit:
Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante si a majorărilor de întârziere
aferente în sumă totală de ……..
lei, compusă din :
-

……………….

-

……………….

-

………………..

-O perioadă a eşalonării de ............... luni.
Valoarea şi componenţa obligaţiilor fiscale restante şi a majorărilor de întârziere
aferente de eşalonat este conform certificatului de atestare fiscala ataşat prezentei
cereri.
Solicit aceasta deoarece:………………………………………………………
Anexez prezentei următoarele documente:
…………………………..
…………………….
…………………………

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul rezolvării solicitării mele.

Nume şi prenume (semnătură/stampila)

Anexa nr. 2 la procedura

SITUAŢIA încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a
obligaţiilor fiscale
Elemente de analiză

Nr. crt.

0

1

1.

I. Sold disponibilităţi la începutul lunii

2.

II. Total încasări ( 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 )

3

.

- Încasări de la clienţi

4.

- numecar

5.

- virament

6.

- încasări chirii

7.

- încasări alte creanţe

8.

- avansuri de la clienţi

9.

- dobânzi bonificate

10.

- credite acordate care se derulează prin contul curent

11.

- sume depuse de asociaţi ca aport la capital sau titlu de
împrumut pentru firmă

12.

III. Total plăţi
(13 +16 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 2 0 + 2 1 +22 +23)

13.

- plată către furnizori

14 .

- numerar

15.

- virament

16.

- plăţi avans către furnizori

17.

- salarii (nete)

18 .

- chirii

19.

- alte cheltuieli (energie, combustibil,, telefon etc.)

20.

- impozit pe profit, alte impozite şi taxe

21.

rambursări de credite

22.

- plăţi de dobânzi

23.

- plăţi de alte datorii

24 .

Disponibilităţi la finele lunii (I + II - III)

25.

Deficit de numerar (I + II - III < 0)

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

8

H

9

I

10

J

11

K

12

L

13

Total

14

26.

Excedent de numerar (I + II - III > 0)
AGENT ECONOMIC,
Administrator agent economic
Nume/prenume
CNP B.I./C.I. serie
Nr
Semnătura si stampila

Anexa nr. 3 la procedura

SC ...

SITUAŢIE
privind indicatorii orientativi şi alte informaţii

I. Indicatori orientativi
1.Deficit/Excedent de numerar
2.Capitaluri proprii negative
3. îndatorare financiară calculată ca raport:
Total datorii
(datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)
4.Lichiditate globală:

X 100

Cifra de afaceri

Active circulante
Lg =
Datorii totale sub 1 an
5. Solvabilitate:
Total active
S=
Total datorii
II. Alte informaţii
1. Situaţia soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă
2. Situaţia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă
3. Situaţia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic şi analitic pentru:
administratori, asociaţi, acţionari, directori
4. Situaţia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă
AGENT ECONOMIC,
Administrator agent economic
Nume/prenume

CNP
B.I./C.I. serie

Semnătura si stampila

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
octombrie, K - noiembrie, L - decembrie

Nr

A - ianuarie, B - februarie, C – mart, D – aprilie, E – mai, F – iunie, G - iulie, H - august, I - septembrie, J -

Anexa nr. 4 la procedura

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
încheiat astăzi, ................................................................................ /.../
la sediul Primăriei Comunei Corbu

Subsemnatul(a), ............................... ........................., având funcţia de........................................ în
cadrul Serviciului .................................... , am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între
sumele înscrise în Cererea de acordare a eşalonărilor la plată nr ........................ d in data de .....................,
înregistrată la Primăria Comunei Corbu cu nr ..................................................... din data de ...................,
depusă de contribuabilul .......................... ..........................., şi sumele înscrise în Certificatul de atestare
fiscală nr ................................................... din data de ........................................ .
Drept urmare, am constatat că ................................. *2) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele
obligaţii fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ........................,*3) care vor
face obiectul înlesnirilor la plată :
__________________________________________________________________

*2) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.
*3) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a
sumelor.
_________________________________________________________________

Nr.
crt.
0

Denumirea obligaţiei fiscale

Total din care

Obligaţie fiscală

1

2=3+4

4

- lei -

Majorări de
întârziere
5

Alte menţiuni ale compartimentului de specialitate : ..................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Director,
Şef serviciu,
Inspector,

AGENT ECONOMIC,
Administrator agent economic
Nume/prenume

CNP
B.I./C.I. serie

Nr

Semnătura si stampila

Anexa nr. 5 la procedura
COMUNA CORBU
Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe
Nr........data

REFERAT
Incheiat astazi
Subsemnatul(a), .........................................................., având funcţia de ............................................
în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, ca urmare a Cererii nr ....................... din
data de.............., depusă de contribuabilul ..............................................................
, cu sediul în
...........................
...........................................................................,
cod
de
identificare
fiscală
............................................., înregistrată la Primăria Comunei Corbu cu nr. ............................ din data de
.............................., precum şi a Certificatului de atestare fiscală nr. ........................................... din data de
..............................., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de H.C.L. nr. ........................
/ ........................... privind Procedura acordării eşalonării la plată a obligațiilor
fiscale restante e datorate bugetului local al Comunei Corbu, precum şi a documentelor justificative depuse
de acesta şi am constatat următoarele:
Secţiunea A – Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată
Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată
a) are depuse toate declaraţiile fiscale, la data eliberării certificatului
de atestare fiscală
b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi
băneşti
c) are capacitate financiară de plată pe perioade de eşalonare
d) nu se află în procedura insolvenţie
e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale
f) nu s-a stabilit răspundere potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi /
sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea
nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit
răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi
judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost
achitată, condiţia se consideră îndeplinită.
g) au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării
cererii .
h) cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine obligaţiile
fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Anexa la HCL nr. ......... din
........... privind aprobarea Procedurii privind acordarea eşalonării la
plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei
Corbu de către contribuabili persoane juridice
i) cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de
condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară
care a fost respinsă

Modul de respectare a condiţiilor
[]
[]
DA
NU
[]
[]
DA
NU
[]
[]
DA
NU
[]
[]
DA
NU
[]
[]
DA
NU
[]
[]
DA
NU

[]
DA
[]
DA

[]
NU
[]
NU

[]
DA

[]
NU

Secţiunea B - Date de analiză
Se menţionează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti a
contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare.
Secţiunea C - Alte menţiuni ............................................................................................................................
Secţiunea D - Concluzii
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit
b) Se propune respingerea potrivit art.3 alin.(2) din Anexa la H.C.L. nr ....................... din .............
.................................................................................................................................... privind
aprobarea Procedurii privind acordarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate
bugetului local al Comunei Corbu de către contribuabili persoane juridice
c) Se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de ......................................... luni, pentru
următoarele obligaţii
fiscale:
Nr.
crt.
0

Denumirea obligaţiei fiscale

Total din care

Obligaţie fiscală

1

2=3+4

4

Majorări de
întârziere
5

Total general
Anexăm la prezentul referat următoarele documente :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
INSPECTOR,

REFERENT,

Anexa nr. 6 la regulament
COMUNA CORBU
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE
Nr........data......................

REFERAT
de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabilului ..................................................................
Denumirea / Numele şi prenumele reprezentant ......................................................
Adresa : .....................................................................................................................
Codul de înregistrare fiscală : ...................................................................................

În temeiul art. 10 din Anexa la HCL nr. ............. din ............... pentru aprobarea Procedurii privind acordarea
eşalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Corbu de către contribuabili
persoane juridice, vă comunicăm că eşalonare la plată, aprobată prin HCL nr. ........... din ................... a fost
finalizată la data de ................................, întrucât sumele eşalonate la plata au fost stinse în totalitate şi au fost
respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute la art. 10 din Anexa la hotărârea
consiliului local pentru aprobarea Procedurii privind acordarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale restante
datorate bugetului local al Comunei Corbu de către contribuabili persoane juridice.

Anexa nr. 7 la regulament
COMUNA CORBU
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE
Nr........data......................

REFERAT
de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale restante

Datele de identificare a contribuabilului ..................................................................
Denumirea / Numele şi prenumele reprezentant ......................................................
Adresa : .....................................................................................................................
Codul de înregistrare fiscală : ...................................................................................

În temeiul art. 10 din Anexa la HCL nr. ............. din ............... pentru aprobarea Procedurii
privind acordarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei
Corbu de către contribuabili persoane juridice, vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin HCL
nr. ......... din data de ....................... şi-a pierdut valabilitate începând cu data de ..........................
Suma rămasă de plată din eşalonare este în cuantum de ......................
Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor
fiscale :
......................................................................
Temeiul de drept :
.......................................................................
Consecinţele pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale :
- executarea garanţiilor în contul obligaţiilor fiscale rămase nestinse, fără îndeplinirea vreunei alte
formalităţi;
.........................................................................................................................................................................

Inspector,

Referent,

*MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a)……………………………………………... cu domiciliul în
loc…………………………………………………………………………….
C.N.P……… ……….,având calitatea de administrator /asociat/membru,
reprezentant,
având cunoștință de prevederile art.292 Cod Penal și având cunoștință de
prevederile legii penale române privind falsul în declarații, sub sancțiunea
excluderii de la procedura de eşalonare /amânare la plata obligațiilor fiscale și sub
sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar că :
a) Nu am săvârșit fapte înscrise în cazierul judiciar;
b) Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nici o procedură legală penală
împotriva mea pentru nici o infracțiune de orice natură și nu am fost
condamnat(a) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru vreo
infracțiune legată de activitatea societății și nici alte infracțiuni de orice
natură;
c) Îndeplinesc toate condițiile cerute de lege și de procedura de acordare a
înlesnirilor la plată pentru eşalonarea/amânarea la plata creanţelor fiscale;
d) Nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru
gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, pentru infracțiunile
prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,
pentru infracțiunile prevăzute la art.16, litera b) din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu
modificările și completările ulterioare;
Subsemnatul(a)……………………………………….,declar
că
informațiile
furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că organul fiscal are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispun.
Data…………………
Nume, prenume………………………..
Semnătura și stampila
 Se da la notarul public

