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SECRETAR GENERAL
CIOCA GABRIELA LENUŢAJM

pe pana la 50%
de la plata

instituit starea
conform

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Art.f. Se aprobă procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cota
pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice si sctltirea
taxei lunare pe clădiri datorate de concesionari, locatari, daca in perioada pentru care s-
de urgenta au fost obligaţi potrivit legii sa-si intrerupa total sau parţial activitatea econpmica,
anexei 1 şi anexei 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul ^r. Victoria prin
aparatul propriu de specialitate.

HOTĂRĂŞTE:

HOTĂRÂREA NR. 123
privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cota de pana la 50% pentru clădirile

nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice si scutirea de Ia plata taxei
lunare pe clădiri datorate de concesionari, locatari, daca in perioada pentru care s-a instituit

starea de urgenta au fost obligaţi potrivit legii sa-si intrerupa total sau parţial activitatea
economica.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020.
Luând în dezbatere raportul nr. 9121/10.07.2020 întocmit de biroul impozite şi taxe locale privind

reducerea impozitului pe clădiri cu o cota de pana la 50% pentru clădirile nerezidentiale aflate in
proprietatea persoanelor fizice sau juridice si scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de
concesionari, locatari, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta au fost obligaţi potrivit
legii sa-si intrerupa total sau parţial activitatea economica.

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Lpcal Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;

Având in vedere OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind
Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, se instituie competenţa c^nsiliilor locale
de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri în ţ>azul clădirilor
folosite de contribuabilii care şi-au intrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a instituirii stării de
urgenţă, deoarece poate genera blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea
ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la
bugetul local.

Aceste facilităţi locale se vor concretiza într-o serie de măsuri destinate susţinerii relansării
activităţii pentru acele sectoare care au fost întrerupte şi nu şi-au putut desfăşura activitatea pe perioada
stării de urgenţă.

In temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
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1.Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date
în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în
perioada pentru care s-a instituit  starea de urgenţă, ca urmare a efectelor  epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii,
să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă
emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea
parţială a activităţii economice;

2.Proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inc usiv, să
depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o decla^aţie pe
propria răspundere;

3.Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică
proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la punctul (2) vor menţiona :

-adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului;

-în cazul întreruperii totale sau parţiale a activităţii economice doar pentru o cctă parte
dintr-o clădire, contribuabilul va menţiona în declaraţie valoarea impozabilă a cotei părţi pentru
care solicită reducerea impozitului;

-fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor
legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerup; parţial
activitatea anexează la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru siluaţii de
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

4.în cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţialedate în folosinţă pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care
s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie
să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

a)au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei,
redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;

b)cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu
au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respe^tive au
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri

cu o cotă de 50%

Anexa 1



prevăzute la punctul (4) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspu^dere a
utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de
certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

7.în cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctual (1) au plătit
impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de
plată, acestea pot solicita compensarea cu alte obligaţii prezente/viitoare sau restitu^rea, în
termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile L
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Persoanele cu atribuţii în stabilirea impozitelor şi taxelor locale din cadrul organului
fiscal localvor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri şi declaraţia pe proprie
răspundere în concordanţă cu evidenţa fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarităţi
în evidenţa fiscală sau între evidenţa fiscală şi declaraţia contribuabilului, organul fiscal va
solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligaţia de a prezenta organului
fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data linjiită de
depunere şi soluţionare a cererilor de 15 septembrie 2020.

9.Organul fiscal local va emite dispoziţia privind aprobarea/respingerea cererii de
reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor
administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestaţie potriyit art.
268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

10.în cazul aprobării cererii de reducere, impozitul anual pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de reducere de 50% (în baza OUG nr. 69 din 2020) la valoarea impozitului
datorat pentru anul 2020.

Pentru proprietarii care au achitat integral până la primul termen de plată - 30.06.2020 -
sumele anuale datorate si care beneficiază de prevederile punctului (1), din prezenta proce^ura li
se aplica si bonificaţia de 10%.

Cererea pentru reducerea impozitului cu pana la 50% şi certificatul pentru situaţii de
urgenţă, după caz, se depun până la data de 15 septembrie 2020,1a registratura primăriei
Oarsului Victoria, sau pe e-mail la adresa primaria.victoria@yahoo.com.
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5.Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la punctul (4) lit. b) proprietarii c
clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în
pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este
de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

6.Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfaşur;
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctu
anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în



CIF

CNP_,   reprezentat  prin dl/dna

, în calitate de

(închiriată/concesionată)
pentru    activitatea    economică    a     (firmei/II/PFA)

în  calitate de proprietar, solicit  reducerea impozitului pentru  clădirea

deţinută în Oraşul Victoria, str.  . nr.bl

, scara, etaj, ap ,utilizată:

pentru activitate economică proprie

Declar că activitatea economică a fost:

P"""ţ    întreruptă TOTAL pe perioada stării de urgenţă

(  |  întreruptă PARŢIAL pe perioada stării de urgenţă şi deţin

Certificat pentru situaţii de urgenţă tipserienr.

(ataşat)
Declar că întreruperea activităţii a afectat% din supj-afaţa

clădirii

ate

de

Proprietar^irmă/II/PFA), CIF

, reprezentat prin dl/dna

, CNP, în caii

Proprietar (persoană fizică), CNP

CERERE
de acordare a reducerii impozitului pentru clădirile nerezidenţiale în care

activitatea economică a fost afectată de pandemia COVID-19



(semnătură)(semnătură)

Nr. Telefon:, email

* date

se de

ProprietarChiriaş (dacă e cazul)

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acesto
şi pentru comunicarea electronică a răspunsului / alte acte administrative em
Primăria Oraşului Victoria pe adresa de email.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile stipulate
de prevederile Regulamentulului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu

a fa ţa
clădirii

Declar că întreruperea activităţii a afectat% din sup

de urgenţă

Declar că % din suprafaţa închiriată nu a fost utiliz^tă în
starea de urgenţă

Pe perioada stării de urgenţă, activitatea economică a fost:

(  |  întreruptă TOTAL pe perioada stării de urgenţă
3 întreruptă PARŢIAL pe perioada stării de urgenţă şi

utilizatorul spaţiului deţine Certificat pentru situaţii de urgeifiţă

tipserienr.(ataşat)

stăriiDeclar că am redus cu% chiria/redevenţa pe perioade



clădiri
i a uneiclădiri proprietate apublică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoria^e, după

caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi
întrerupă total activitatea economică.

2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei
clădiri proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, dijpă caz,
au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal] local o
cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

3.In declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona:

-prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii,
pe perioada instituirii stării de urgenţă;

-adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei;

4.In cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunară pe clădiri catorată
pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita compensarea cu alte
obligaţii prezente/viitoare sau restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cerere
restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.

5.Persoanele cu atribuţii în stabilirea impozitelor şi taxelor locale din cadrul organului
fiscal local vor verifica cererea de scutire şi declaraţia pe proprie răspundere în concord^nţă cu
evidenţa fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarităţi în evidenţa fiscala sau între
evidenţa fiscala şi declaraţia contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea
contribuiabilului. Contribuabilul are obligaţia de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate
în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere şi soluţionare a cererilor
de 15 septembrie 2020.

6.Organul fiscal local va emite decizia privind aprobare/respingere a cererii de
scutire ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor administrative fiscale emise
potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea pentru scutirea taxei pentru clădirile nerezidenţiale se depune până la data de 15
septembrie 2020, la registratura primăriei Oarsului Victoria, sau pe e-mail la
adresa primaria.victoria@yahoo.com

Artexa 1.1

1. Prezenta procedură se aplică pentru scutirea de la plata taxei lunare pe
datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosin

Procedura privind scutirea de Ia plata taxei pe clădiri



(semnătură)
, emailNr. Telefon:

Chiriaş

ate de
dre  la

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi pentru comunicarea
electronică a răspunsului / alte acte administrative emise de Primăria Oraşului Victoria pe adresa
de email.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile stipu
prevederile Regulamentulului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu pri

Declar prin prezenta că activitatea economic în spaţiul mai sus menţionat a fost întreruptă

TOTAL peperioada stării de urgenţă.

Incalitate de chiriaş,  solicit scutirea taxei pentru clădirea închiriată în Ol^ASUL

VICTORIA, str. , nr. , bl , scara , etaj, ap

,utilizată pentru activitate economică.

.., încalitate deCNP

_, reprezentatprin dl/dna

., CIFChiriaş(firmă/II/PFA)

CERERE
de acordare a scutirii taxei pentru clădirile nerezidenţiale în care activitatea

economică a fost afectată de pandemia COVID-19

Nr. Reg. / Data


