30 iunie ? ultima zi de plata, fara majorari de intarziere, a
impozitelor si taxelor locale Vineri , 26 Iunie 2020, 14:34
Primaria Municipiului Oradea aduce la cunostinta contribuabililor ca 30 iunie este data
limita de plata a impozitelor si taxelor locale, aferente semestrului I al anului fiscal
2020, aceea?i data fiind valabila ?i pentru obliga?ia de depunere la organul fiscal a rap
oartelor de evaluare a cladirilor cu destina?ie nereziden?iala.
Dupa aceasta data, se vor calcula majorari de intarziere in cuantum de 1% pe luna, pana
la data platii. Pentru contribuabilii care achita impozitele pe cladiri, terenuri, mijloace
de transport sau taxa de habitat, pentru intregul an, pana la 30 iunie inclusiv, se acorda
o bonificatie diferen?iata de 8% sau 4%, in func?ie de modalitatea de plata.
Potrivit eviden?elor fiscale ale Primariei Oradea, pana la data de 31 mai 2020, aproape 6
0% dintre ceta?eni (67.462 din totalul de 115.057 persoane cu debite) ?i 50% dintre fi
rme (3.871 din 7.953 firme cu debite) au achitat impozitele locale pe cladiri, terenuri ?i a
utoturisme. De asemenea, peste jumatate dintre locuitori au platit impozitul pe
autoturisme.
Pentru plata integrala, pana la primul termen de plata (30 iunie 2020), a obliga?iilor f
iscale aferente anului 2020 se acorda bonifica?ie fiscala (reducere) diferen?iata de 8% sa
u 4%, in func?ie de modalitatea de plata:
Bonifica?ie de 8%
- plata on-line fara comision:
prin intermediulGhi?eului Onlinede pe site-ul Municipiului Oradea
prinsite-ulwww.ghiseul.ro
prin aplica?iaPlata ImpoziteMobilePay
Bonifica?ie de 4%
plata in numerar -la Ghi?eele Primariei, Po?ta sau CEC Bank
plata prin POS la Ghi?eele Primariei, Po?ta sau CEC Bank
prin ordin de plata, internet banking sau foaie de varsamant
Accesul publicului in Sala Ghi?eelor din cadrul Primariei Oradea se realizeaza cu r
espectarea condi?iilor de distan?are sociala, purtarea ma?tii de protec?ie ?i termo
scanarea fiind obligatorii.

