
Anexa nr.4 la HCL nr._________ 

 

 

 Procedura de declarare,calcul si plata pentru alte taxe locale 

prevazute la art.283 alin.(2) din Legea nr. 571/2003. 

 

 

 

   1. Pentru detinerea de catre  persoane fizice de echipamente destinate in 

scopul obtinerii de venit,taxa se achita la data depunerii declaratiei 

fiscale,corespunzator numarului de zile cuprins intre aceasta data si data la care 

contribuabilul declara ca acest echipament serveste scopul vizat.In cazul in care 

pentru echipamentul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai 

mare de o luna,aceasta se achita lunar,pana cel tarziu la data de 25 pentru luna 

urmatoare.Nedepunerea declaratiei fiscale in  conditiile de mai sus, se 

sanctioneaza potrivit prevederilor art.294 alin.(2) din Codul fiscal. 

Pentru neplata la termen se datoreaza majorari de intarziere stabilite conform 

actelor normative in vigoare. 

 

2. Pentru vehiculele care polueaza mediul existente in patrimoniul 

persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie care folosesc 

infrastructura locala, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal 

prevazute in anexa 2 pct.10, se achita pana cel tarziu la data de 15 

martie a anului de referinta. 

 

3. Pentru vehiculele dobandite dupa data de 1 ianuarie,taxele locale se 

datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a 

dobandit vehiculul ,proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul 

anului fiscal respectiv,si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice 

de la data dobandirii. 

 

4. Pentru vehiculele instrainate sau scoase din functiune,taxele locale 

aferente se dau la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare 

cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal 

respectiv,regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul 

compensarii,potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 

privind Codul de procedura fiscala. 

 

5. Pentru vehiculele existente in patrimoniul unei persoane la data de 1 

ianuarie,aceasta are obligatia sa depuna o declaratie fiscala pana la data 

de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv. 

 



6. Pentru vehiculele dobandite in cursul anului,persoanele vor depune 

declaratia fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii. 

 

Nedepunerea declaratiei fiscale in conditiile pct.5 si 6, se sanctioneaza 

potrivit prevederilor art.294 alin.(2) din Codul fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


