Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa nr. 16
la Hotărârea Consiliului Local
nr……./2014

Criteriile de acordare a scutirilor şi facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren
pentru persoane fizice

1.Criterii de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata impozitului pe clădiri
pentru clădirea folosită ca domiciliu şi pentru terenul aferent acesteia, precum şi a
majorărilor, în cazul persoanelor fizice:
- să fie beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (asistaţi
sociali);
- în cazuri deosebite, prezentate în nota de constatare a funcţionarilor din serviciul
venituri, cheltuieli şi patrimoniu(compartimentul impozite şi taxe) (ex.: susţinătorii
familiei să aibă ca venit lunar ajutorul de şomaj, probleme de sănătate grave);
- în cazul calamităţilor naturale;
- să aibă în proprietate o singură clădire;
- să deţină în proprietate un singur mijloc de transport cu capacitatea motorului mai
mică de 2000 cmc;
- să nu deţină în proprietate terenuri cu suprafaţa mai mare de 1 ha;
- să obţină venituri nete (lunare), pe membru de familie, mai mici decât 700 lei.
- să nu fie acţionar la societăţi comerciale;
- să nu aibă în derulare litigii cu municipiul Câmpulung Moldovenesc în ceea ce
priveşte impozitele, taxele şi alte venituri la bugetul local..
2.Criterii de acordare a reducerilor la plata majorărilor aferente impozitului pe
clădiri, impozitului pe terenul acesteia, precum şi a majorărilor aferente altor creanţe la
bugetul local, în condiţiile achitării integrale a tuturor debitelor înregistrate , în cazul
persoanelor fizice :
- să obţină venituri nete (lunare), pe membru de familie, mai mici decât 1000 lei.
- să aibă în proprietate o singură clădire;
- să deţină în proprietate un singur mijloc de transport cu capacitatea motorului mai
mică de 2000 cmc;
- să nu deţină în proprietate terenuri cu suprafaţa mai mare de 1 ha;
- să nu fie acţionar la societăţi comerciale;
- să nu aibă în derulare în derulare litigii cu municipiul Câmpulung Moldovenesc în
ceea ce priveşte impozitele, taxele şi alte venituri la bugetul local..
3.În cazuri deosebite, prezentate în nota de constatare a funcţionarilor din cadrul serviciului
impozite şi taxe, se propune acordarea reducerii sau scutirii chiar dacă se depăşeşte plafonul de
700 lei venit net (lunar) pe membru de familie (ex.: probleme de sănătate grave).
Notã:
-procentul de reducere se propune în nota de constatare a funcţionarilor din cadrul serviciului
impozite şi taxe

