Datornicii la bugetul local care i?i achita obliga?iile pana la
31 octombrie beneficiaza de anularea majorarilor de
intarziere Marti , 6 Octombrie 2020, 12:08

Primaria Oradea reaminte?te persoanelor fizice ?i juridice care au datorii la bugetul lo
cal faptul ca au posibilitatea pana la data de 31 octombrie 2020 sa-?i achite obliga?iile fi
scale principale restante (debitul anului curent ?i rama?i?ele din anii anteriori) ?i de a bene
ficia de anularea majorarilor de intarziere.
În contextul actual, data fiind situa?ia provocata de criza virusului Sars-Cov 2, cand o pa
rte a societa?ilor comerciale ?i-au redus/inchis activitatea, persoanele fizice ?i-au pie
rdut locurile de munca, Consiliul Local al Municipiului Oradea a adoptat o hotarare
privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale si
nefiscale datorate bugetului local de catre persoanele juridice ?i persoanele fizice.
Pentru a beneficia de aceasta reducere, ceta?enii au de parcurs urmatorii pa?i:
Pasul 1.Ob?ine?i informa?ii la zi privind obliga?iile dvs. de plata datorate bugetului loca
l:
Consulta?i Ghi?eul online - Primaria Oradea pe site-ul
www.oradea.ro. Accesul pe
platforma poate fi realizat fara autentificare, strict pe baza CNP/CUI;

La ghi?eele de casierie/impunere din cadrul Primariei Oradea orar luni-joi 8:00 - 18:00
vineri 8:00 - 15:00.
Pasul 2. Achita?i pana cel tarziu in data de 31 octombrie 2020 suma reprezentand o
bliga?iile principale de plata (debit ?i/sau rama?ita din anii anteriori), fara maj
orarile/penalita?ile aferente.
Pasul 3. Completa?i ?i transmite?i pana cel tarziu la 31.10.2020 Cererea de anulare a acc
esoriilor (majorari ?i/sau penalita?i) - cererea o gasi?i ata?at, astfel:
-

Transmite?i o fotocopie a cererii pe adresa de email
primarie@oradea.ro , sau

-

Depune?i cererea la ghi?eele Primariei Oradea, sau

-

Transmite?i cererea prin coresponden?a pe adresa Primaria Oradea, Pia?a Unirii nr. 1

În cazul firmelor, Cererea de anulare a accesoriilor trebuie inso?ita ?i de o Declara?ie pe p
ropria raspundere privind ajutoarele de stat de care au beneficiat in ultimii 3 ani.
Ulterior prelucrarii cererilor, solicitan?ii vor primi prin coresponden?a (email/adresa) do
vada scutirii majorarilor de intarziere sau respingerii solicitarii in cazul in care
solicitantul nu este eligibil conform prevederilor legale.

