CALENDARUL OBLIGAłIILOR CĂTRE BUGETUL LOCAL - PERSOANE JURIDICE
Nr.
Crt.

DENUMIRE TAXA/
IMPOZIT

TERMENE SCADENTE IMPUNERE/SCĂDERE

1.

Impozitul /taxa pe
clădiri

•
În termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării,
construirii, extinderii, consolidării, modernizării, demolării sau în cazul
care intervin schimbări privind denumirea persoanei juridice, a
domiciliului fiscal, se va depune o declaraŃie la care se vor anexe
documentele doveditoare.
•
Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităŃile
prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului
de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanŃe
fiscale locale, cu excepŃia obligaŃiilor fiscale aflate în litigiu

Rata I – până la 31 martie
inclusiv

•
În termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării,
schimbării privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizării unor
modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat sau
intervenirii unor schimbări privind situaŃia juridică a contribuabilului, de
natura să conducă la modificarea impozitului pe teren se va depune o
declaraŃie la care se vor anexa documentele doveditoare.
•
Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităŃile
prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului
de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanŃe
fiscale locale, cu excepŃia obligaŃiilor fiscale aflate în litigiu.

Rata I – până la 31 martie
inclusiv

•
În termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării unui
mijloc de transport sau schimbării domiciliului/sediului/punctului de
lucru de către deŃinătorul acestuia se va depune o declaraŃie la care va
anexa acte doveditoare.
•
Până la data de 31 martie 2008, deŃinătorii autovehiculelor
de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone, au obligaŃia să depună declaraŃii pe proprie răspundere în
care să menŃioneze dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze
în cursul anului cel puŃin o operaŃiune de transport rutier internaŃional
•
Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre
modalităŃile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când
titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv
nu are stinse orice creanŃe fiscale locale, cu excepŃia obligaŃiilor
fiscale aflate în litigiu.

Rata I – până la 31 martie
inclusiv

Vehiculele lente sunt mijloacele de transport pentru care nu există
obligaŃia înmatriculării.

1. Se achită în cel mult 30 de
zile
de la data dobândirii.
2. În cazul vehiculelor lente
existente
în
proprietatea
persoanelor juridice la data de 1
ianuarie taxa datorată pentru
întreg anul fiscal se achită
până la data de 31 ianuarie.

2.

3.

4.

Impozitul /taxa pe
teren

Impozitul pe
mijloacele de
transport

Taxa pentru vehicule
lente

Se declară în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.
Cuantumul taxei pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă
de 36 lei/an.

TERMENE DE PLATĂ

Rata a II-a – până la 30
septembrie inclusiv

Rata a II-a – până la 30
septembrie inclusiv

Rata a II-a – până la 30
septembrie inclusiv

SANCłIUNI
CONTRAVENTIA
1.Depunerea peste termen a
declaraŃiilor fiscale;

CUANTUMUL AMENZII
Pentru punctul 1 – de la
200 la 800 lei

2.Nedepunerea declaraŃiilor fiscale;

Pentru punctele 2 şi 3 de
la 800 la 2000 lei

3.Nerespectarea prevederilor
referitoare la înstrăinarea,
înregistrarea/radierea clădirilor,
precum şi la comunicarea actelor
translative ale dreptului de
proprietate.
1.Depunerea peste termen a
declaraŃiilor fiscale;
2.Nedepunerea declaraŃiilor fiscale;
3.Nerespectarea prevederilor
referitoare la înstrăinarea,
înregistrarea/radierea terenurilor,
precum şi la comunicarea actelor
translative ale dreptului de
proprietate.
1.Depunerea peste termen a
declaraŃiilor fiscale;
2.Nedepunerea declaraŃiilor fiscale;

Pentru punctul 1 – de la
200 la 800 lei
Pentru punctele 2 şi 3 de
la 800 la 2000 lei

Pentru punctul 1 – de la
200 la 800 lei
Pentru punctele 2 şi 3 de
la 800 la 2000 lei

3.Nerespectarea prevederilor
referitoare la înstrăinarea,
înregistrarea/radierea mijloacelor de
transport, precum şi la comunicarea
actelor translative ale dreptului de
proprietate.

1.Depunerea peste termen a
declaraŃiilor fiscale

Pentru punctul 1 – de la
200 la 800 lei

2.Nedepunerea declaraŃiilor fiscale

Pentru punctul 2 – de la
800 la 2000 lei

5.

6.

Impozitul pe
spectacole

Taxa pentru folosirea
mijloacelor de
reclamă şi publicitate

•
Orice persoană juridică care datorează impozitul pe spectacole
are obligaŃia de a depune o declaraŃie la serviciul impozite şi taxe
privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice.
DeclaraŃia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente
celei în care sunt programate spectacolele respective.

•
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură
de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează taxa
anuală pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi este
obligat să depună o declaraŃie până la data de 31 ianuarie a anului
fiscal pentru care se datorează taxa sau în 30 de zile de la data
amplasării

Se achită lunar până la data
de 15, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a
avut loc spectacolul.

•
Taxa pentru folosirea
mijloacelor
de
reclamă
şi
publicitate se achită anual,
anticipat sau trimestrial în patru
rate egale până la datele de 15
martie, 15 iunie, 15 septembrie
şi 15 noiembrie.
•
Taxa pentru servicii de
reclamă şi publicitate se varsă la
bugetul local, lunar, până la data
de 10 a lunii următoare celei în
care
a
intrat
în
vigoare
contractul de prestări de servicii
de reclamă şi publicitate

1.Depunerea peste termen a
declaraŃiilor de impunere;

Pentru punctul 1 – de la
200 la 800 lei

2.Nedepunerea declaraŃiilor de
impunere

Pentru punctul 2 – de la
800 la 2000 lei

Pentru punctul 3 – de la
3.Încălcarea normelor tehnice privind 800 la 2000 lei
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenŃa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole de către
persoanele juridice
1.Depunerea peste termen a Pentru punctul 1 – de la
declaraŃiilor fiscale
200 la 800 lei
2.Nedepunerea
fiscale

declaraŃiilor Pentru punctul 2 – de la
800 la 2000 lei

