ANEXA HCL NR. 100/2009
REGULAMENT
pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a
facilităţilor fiscale

Pentru a beneficia de scutirile de la plata impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren, prevăzute la art. 6,
trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
- scutirile prevăzute la art. 6 se acordă pe bază de cerere însoţită de documentele justificative;
- scutirile de la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren se acordă cu data de întâi a lunii
următoare depunerii cererii;
- scutirea se acordă cu condiţia achitării la zi a tuturor obligaţiilor constând în impozite şi taxe către bugetul
local al orasului Corabia.
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de art. 5 şi art. 6 trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
- persoanele beneficiare să nu deţină şi alte proprietăţi ( clădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de
locuinţă );
- domiciliul înscris în BI să coincidă cu adresa clădirii pentru care solicită reducerea;
- persoanele beneficiare să nu desfăşoare alte activităţi aducătoare de venituri
( persoane fizice
independente, asociaţii familiale, societăţi comerciale ) şi să nu fie administratori, asociaţi sau să deţină
acţiuni în cadrul societăţilor comerciale;
- pot beneficia de această facilitate şi persoanele fizice care locuiesc la această adresă şi care şi-au asumat
obligaţia de plată în numele debitorului în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26 din OG 92/2003
republicată, privind Codul de procedură fiscală.
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Acte necesare
În scopul obţinerii scutirii prevăzute la art. 5 persoanele beneficiare trebuie să prezinte următoarele
acte:
- copii certificate deces părinţi;
- copie BI sau copie certificat naştere;
- adeverinţă student, elev;
In scopul obtinerii scutirii prevazute la art. 6 persoanele beneficiare trebuie sa prezinte
urmatoarele acte:
- dovada eliberată de Serviciul de Asistenta Sociala;
- adeverinta venit administratia fiscala;
- adeverinta componenta familiala;
Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză depun cererea însoţită de toate
documentele prevăzute în prezentul regulament care să ateste situaţia de persoană beneficiară.
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