ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA ORAŞULUI EFORIE

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI FISCALE
acordate contribuabilior care datorează impozite şi taxe către bugetul local al oraşului Eforie

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/215 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale HCL nr. 13/30.01.2019, contribuabilii care datorează
impozite şi taxe către bugetul local al oraşului Eforie beneficiază în anul fiscal 2019
următoarele scutiri şi facilităti fiscale:

1. Persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut
pe ţară garantat în plată (2080 lei, conform HG nr. 937/2018) ori constau
în exlusivitate din indemnizaţia de şomaj sau ajutor social beneficiază de
reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu
aflată în proprietate sau coproprietate, precum şi de reducerea cu 50% la
plata impozitului pe terenul aferent clădirii respective.
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădirea folosită ca
domiciliu aflată în proprietate sau coproprietate, precum şi de reducerea cu 50% la plata
impozitului pe terenul aferent clădirii respective, contribuabilii au obligaţia depunerii la
sediile Direcţiei Economice a Primăriei Eforie (Complex Flacăra Eforie Nord şi Str. Avram
Iancu Eforie Sud) o cerere însoţită de urmatoarele documente justificative:
 Copie a cărţii de identitate (a proprietarului/coproprietarului);
 Documente din care să rezulte venitul lunar brut realizat în luna decembrie
2018:
o Cupon de pensie;
o Adeverinţă de salariu sau un alt înscris din care să rezulte salariul de
încadrare al solicitantului;
 Documente din care să rezulte calitatea de şomer a solicitantului, în luna
decembrie 2018;
 Documente din care să rezulte că veniturile solicitantului constau în
exclusivitate din indemnizaţia de ajutor social;
 Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu
realizază alte venituri;
 Orice alte documente doveditoare.
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2. Persoanele fizice şi juridice are deţin în proprietate cladiri care au fost
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul anului 2018, beneficiază de reducerea
cu 50 % a impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii.
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădire şi pe terenul
aferent clădirii, persoanele fizice sau juridice care au prestat în anul 2018 servicii turistice
cu caracter sezonier au obligaţia depunerii la sediile Direcţiei Economice a Primăriei
Eforie (Complex Flacăra Eforie Nord şi Str. Avram Iancu Eforie Sud) o cerere însoţită de
următoarele documente justificative:
 Copia conformă cu originalul de pe statutul societăţii şi certificatul de înmatriculare;
 Copii de pe facturile de utilităţi aferente punctului de lucru pentru care se solicită
reducerea la plata impozitului;
 Copii ale ştatelor de plată ale salariaţilor care si-au desfăşurat activitatea la punctul
de lucru pentru care se solicită reducerea la plata impozitului;
 Copii ale balantelor de verificare sintetice şi analitice pentru fiecare lună a anului
2018;
 Copii ale declaraţiilor depuse la ANAF;
 Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului prin care menţionează perioada
în care unitatea prestează servicii turistice cu caracter sezonier în anul în curs,
care va fi folosită pentru o eventuală reducere la plata impozitului pe clădire în anul
fiscal următor.
 Orice alte documente doveditoare (copie contract închiriere/comodat încheiat de
proprietarii persoane fizice cu persoane juridice care au desfăşurat activitatea
turistică; certificat constatator ONRC etc.);
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3. Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 3^1 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază
de scutirea la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu aflată în
proprietate sau coproprietate, precum şi de reducerea cu 50% la plata
impozitului pe terenul aferent clădirii respective.

Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi
scutirea la plata impozitului pe teren aferent clădirii de domiciliu, contribuabilii au
obligaţia depunerii la sediile Direcţiei Economice a Primăriei Eforie (Complex Flacăra
Eforie Nord şi Str. Avram Iancu Eforie Sud) o cerere însoţită de următoarele documente
justificative:
 Copia actului de identitate;
 Copia Certificatului de Revoluţionar.
4. Persoanele care se încadrează la categoriile de scutiri şi facilităţi fiscale

prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (art. 456, art. 464, art. 469, art. 476, art. 479, art.
482) beneficiază de acestea în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
Pentru a beneficia de scutirea şi facilitătile fiscale prevăzute la art. 456, art. 464, art.
469, art. 476, art. 479, art. 482, contribuabilii au obligaţia depunerii la sediile Direcţiei
Economice a Primăriei Eforie (Complex Flacăra Eforie Nord şi Str. Avram Iancu Eforie
Sud) o cerere însoţită de:
 Copia actului de identitate;
 Documente justificative din care să rezulte că se încadrează în categoria de
scutire/reducere la plata impozitelor şi taxelor locale.
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