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ANUNT PUBLIC !
In atentia contribuabililor persoane fizice si juridice
din UAT Orasul Agnita !
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, cu privire la termenele pentru plata impozitului pe clădiri şi teren,
respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an,
pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea
COVID-19, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi
fiscal-bugetare din 18.03.2020 se prorogă termenul de plată pentru impozitul pe clădiri,
impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020
la 30 iunie 2020, perioadă în care se va primi în continuare bonificaţia de 10% stabilită
prin Hotărârea Consilului Local Agnita nr. 85/30.10.2019 privind impozitele si taxele
locale pe anul 2020.
Precizari suplimentare pentru persoanele fizice si juridice in privinta rapoartelor
de evaluare.
În OUG nr. 29/2020 se prevede:
Art. V (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467
alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2)
și art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare pentru acordarea bonificaţiei stabilită de consiliul local, se prorogă
până la data de 30 iunie inclusiv.”
Potrivit Codului fiscal:
– art. 462 (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie, inclusiv.
– art 458. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra
valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de
plată din anul de referinţă;
– art 460 (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport
de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la
primul termen de plată din anul de referinţă.
Coroborând textele de mai sus, primul termen de plată pentru anul în curs s-a prorogat
la 30.06.2020, în consecinţă și rapoartele de evaluare se pot depune până la data de 30
iunie 2020.
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