1. Care sunt termenele de plată ale impozitelor?
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de
către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50
lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativteritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri
cumulat.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativteritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren
cumulat.
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice,
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul
este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativteritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora.
2. Care este cuantumul majorarii de intarziere ?
Ordonanța
92/2003 , privind Codul de procedură fiscalã, art.
124^1, menționeazã:
“ Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul
obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii
sumei datorate inclusiv”
3. Cum se sting creanțele fiscale?
Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare
silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi
prevăzute de lege.
4. Ordinea stingerii datoriilor
Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite,
taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar
suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile,
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală
principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este
distribuită de către organul fiscal competent, după caz, stingerea
efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

- toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi
apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii.
5. Pȃnã cȃnd beneficiem de bonificație și care este cuantumul ei ?
Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clãdiri/teren/auto,
datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data
de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificație stabilitã
prin hotarâre a consiliului local. Pentru anul 2014 bonificația
pentru persoanele fizice este de 10 % iar pentru persoanele
juridice de 5%.
Dacã un contribuabil deține clãdiri, teren şi auto dar plãteşte
integral doar impozitul datorat pentru clãdire, bonificația i se
acordã doar pentru clãdiri.

