Reducere impozit anul 2017
Contribuabilul persoană fizică, proprietar/titular al
clădirii şi terenului de la adresa de domiciliu, va
depune la Biroului Impozite si Taxe Locale din
cadrul Primăriei orasului Mărăşeşti următoarele
documente:
• o cerere ANEXA 9 A care să cuprindă toate datele de stare civilă
şi CNP, prin care solicită reducerea impozitului aferent imobilului
(clădire şi teren) de la adresa de domiciliu;
• actul de proprietate a imobilului pentru care solicită reducerea
impozitului;
• ultimul cupon de pensie, în cazul pensionarilor din familia
solicitantului;
• adeverinţa de salariu net pentru luna anterioară depunerii cererii,
în cazul salariaţilor din familia solicitantului;
• adeverinţa de venit de la Administraţia Finanţelor Publice a
municipiului Adjud, pentru membrii familiei;
• declaraţie pe proprie răspundere pentru persoanele din familia
solicitantului, care nu realizează nici un venit sau sunt casnice;
• adeverinţa de la Biroul Agricol din cadrul Primăriei, din care să
rezulte că nu deţine teren extravilan în suprafaţă mai mare de 50 ari;
• adeverinţa de la Serviciul Public de Asistenţă Socială din care să
rezulte că este beneficiar de ajutor social;
• adeverinţa de la A.J.O.F.M. Vrancea din care să rezulte că este
beneficiar al indemnizaţiei de şomaj, facilitatea acordându- se
pentru perioada şomajului;
• copii ale certificatelor de naştere pentru copiii minori şi ale cărţilor
de identitate pentru copiii majori din familia solicitantului;
• ancheta socială întocmită de Serviciul Public de Asistenţă Socială.
Se acordă facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice,
proprietari/titulari ai clădirii şi terenului de la adresa de domiciliu,
doar cu condiţia achitării la zi a tuturor creanţelor bugetare locale şi
numai în cazul în care persoanele în cauză nu deţin mai multe
proprietăţi în afara celei de domiciliu.
Nu se acordă facilităţi fiscale persoanelor care deţin
autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1601 cm³, autobuze,
autocare, microbuze, alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, tractoare, autovehicule de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, bijuterii,
electrocasnice de lux, care vor fi constatate cu ocazia anchetei
sociale efectuate la domiciliul petentului.
Reducerea impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanei
respective începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii
împreună cu documentele solicitate şi se acordă numai pentru
clădirea şi terenul “curţi şi construcţii” de la adresa de domiciliu.

