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RAPORT DE ACTIVITATE
- 2016 –

Serviciul Urmarire, Incasare si Control a Impozitelor si Taxelor Locale,
Autorizare Libera Initiativa Avrig, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale,
constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor
persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare,
solutionarea obiectiunilor, cererilor si petitiilor legate de activitatea desfasurata.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Serviciul Impozite si Taxe s-a ocupat de
stabilirea si încasarea

următoarelor impozite, taxe locale şi amenzi datorate de

persoane fizice şi persoane juridice, după cum urmează :
- impozit pe clădiri;
- impozit pe teren;
- impozit pe mijloacele de transport;
- impozit pe spectacole;
- taxa hotelieră;
- taxa de firmă, reclamă şi publicitate;
- taxa judiciară de timbru;

- taxa de salubrizare;
- amenzi ;
- alte taxe locale
Alte activităţi desfăşurate de acest servici sunt : eliberarea certificatelor de
atestare fiscală pentru impozite şi taxe locale, întocmirea deciziilor de impunere
privind impozitele şi taxele locale, operarea în baza de date a oricăror modificări
solicitate de contribuabili în baza documentelor prezentate de către aceştia,
comunicarea executorilor judecătoreşti a bunurilor mobile sau imobile ale
contribuabililor. In perioada urmatoare va fi posibila plata impozitelor și taxelor
locale on- line prin Ghișeul.ro.
În conformitate cu H.C.L. nr. 144 / 2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2016, pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, contribuabilii au
beneficiat de o bonificaţie de 10 % .
Pentru a răspunde cu promptitudine solicitărilor contribuabililor, aceştia se pot
prezenta la Serviciul Impozite si Taxe în orice zi lucrătoare, iar marţi programul cu
publicul se prelungeşte până la ora 18.30, pentru a fi la dispoziţia contribuabililor
care nu se pot prezenta la serviciul impozite şi taxe în timpul programului obişnuit.
Pentru o mai bună organizare şi pentru a veni în sprijinul contribuabililor care îşi
au domiciliul mai departe de sediul serviciului nostru, există centre de încasări a
impozitelor şi taxelor situate pe str. S.Brukenthal – sediul SC GOA Avrig, precum si
in Mirsa bl B. Contribuabilii pot achita impozitele la centrele de încasare în numerar
sau cu cardul.
In ultima saptamana din fiecare luna se fac incasari in localitatile Bradu,
Sacadate si Glamboaca.
Veniturile totale încasate in perioada 01.01.2016– 31.12.2016 au fost în sumă
de 25.899.198 lei.
Prezentarea activitatilor curente desfasurate in cadrul serviciului Impozite
si Taxe Locale, implicate in activitatea de lucru cu publicul :
- Informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si documentelor depuse

de acestia
- Analizarea, solutionarea si operarea in baza de date a cererilor in vederea
scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice care se
incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare – aceste operatiuni se efectueaza in
timp real;
- Eliberarea certificatelor de atestare fiscala ;
- Efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile
detinute de catre contribuabilii orasului Avrig si localitatilor apartinatoare – aceste
operatiuni se efectueaza in timp real;
- Intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal,
la toate cererile depuse de catre contribuabili/institutii;
- Pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a
constatat a fi necesar, s-au intocmit borderouri de debite si/sau scaderi;
- S-au intocmit referate in vederea restituirilor si compensarilor de sume
provenite in urma modificarilor efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului
(scutiri, sume achitate in plus, modificari ale suprafetelor impozabile aparute in urma
efectuarii masuratorilor cadastrale etc.).
In cifre, activitatea Serviciului Impozite si Taxe se rezuma astfel:
Nr

Activitati desfasurate

1

Declaratii imobile cladiri si teren

2

Certificate Fiscale Intocmite/Eliberate - PF /PJ

3

Declaratii mijloace de transport - impunere

728

4

Declaratii mijloace de transport - radiere

311

5

Modificari roluri fiscale

35

6

Scutiri conform legii cladiri, teren si mijloace de transport

89

7

Unificari roluri

432
1480

478

8

Adeverinte eliberate la solicitarea contribuabililor

45

Trebuie remarcat faptul ca, activitatea de impunere a bunurilor impozabile este
o activitate complexa ce implica informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor
si documentelor depuse de acestia la ghiseele institutiei, analizarea si efectuarea
impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de catre
contribuabilii orasului Avrig si satelor apartinatoare.
Pentru recuperarea debitelor neachitate au fost initiate mai multe actiuni de
executare silita :
• S-au intocmit somatii si titluri executorii si s-a asigurat comunicarea acestora
contribuabililor, prin metodele prevazute de legislatia in vigoare, in vederea asigurarii
recuperarii debitelor restante, in conformitate cu prevederile legale in materie.
• In acelasi scop, s-au transmis diferitelor institutii, 89 adrese de informatii in
ceea ce priveste datele de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea
veniturilor, conturilor bancare si a locurilor de munca ale acestora.
• Au fost verificati, pe baza situatiei primite de la Directia Generala de
Evidenta a Persoanei si Administrarea Bazelor de Date, un numar de 184
contribuabilii care figurau in baza de date a institutiei cu amenzi restante.
• Au fost introduse in baza de date un numar de

procese verbale de

contraventie si 18 sentinte civile primite de la organele emitente
• Serviciul Impozite si Taxe a efectuat transferuri de dosare ale mijloacelor de
transport pentru contribuabili care si-au schimbat domiciliul de pe raza
administrativ-teritoriala a orasului Avrig– in numar de 37.
• Au fost verificate 395 roluri nominale unice din lista de ramasite.
• Au fost efectuate 244 adrese de infiintare a popririi pentru contribuabili

persoane fizice s-au intocmit 50 adrese de ridicare a popririi.
• Serviciul Impozite si Taxe a efectuat activitati curente constand in: deplasari
pe teren pentru inmanarea convocarilor si clarificarea situatiei fiscale a societatilor
debitoare, întocmirea de plicuri, confirmari primire si borderouri corespondenta
pentru convocari si adrese, verificarea si actualizarea listei de ramasite, verificarea
somatiilor si popririlor achitate, transmiterea sumarelor nota de plata pe e-mail si fax,
emiterea si comunicarea somaţiilor, emiterea si comunicarea popririlor, ridicari
popriri si sechestre
•Au fost emise un numar total de 2780 somatii si titluri executorii pentru
persoane fizice si juridice.
• Pe baza informatiilor culese, acolo unde s-a constatat ca in urma comunicarii
somatiei, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au intocmit dosarele
de executare, in vederea recuperarii debitelor restante prin poprirea disponibilitatilor
din conturile bancare sau a tertilor.
• In perioada analizata, au fost emise un numar de 5420 instiintari de plata
• Au fost efectuate un numar de 267 virari /compensari de sume.
Pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate de catre persoanele fizice
si juridice, Serviciul Impozite si Taxe, procedeaza la activitatea de inventariere
anuala a materiei impozabile. In perioada analizata, angajatii acestui serviciu au
desfasurat activitati de inspectie fiscala precum si activitati in ceea ce priveste
inventarierea masei impozabile pentru societatile comerciale si persoanele fizice care
datoreaza impozite si taxe locale, inclusiv taxe de ocupare a domeniului public, taxa
pentru afisaj in scop de reclama si publicitate si taxa pentru serviciile de reclama si
publicitate.
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