TERMENE DE PLATA IMPOZITE SI TAXE LOCALE DATORATE DE PERSOANE
JURIDICE

1. Termene de plata pentru impozitul/taxa pe cladiri
Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pina la data de 31 martie si 30
septembrie.
Impozitul anual pe cladiri datorat de persoane juridice de pina la la 50 lei inclusiv, se plateste
integral la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la
impozitul pe cladiri cumulat.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane juridice nu se
acorda bonificatie.
2. Termene de plata pentru impozitul/taxa pe teren
Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pina la data de 31 martie si 30 septembrie.
Impozitul anual pe teren datorat de persoane juridice de pina la la 50 lei inclusiv, se plateste
integral la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la
impozitul pe teren cumulat.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat de contribuabilii persoane juridice nu se
acorda bonificatie.
3. Termene de plata pentru impozitul/taxa asupra mijloacelor de transport
Impozitul pentru mijloacele de transport se plateste anual, in doua rate egale, pina la data de 31
martie si 30 septembrie.
Impozitul anual pentru mijloacele de transport datorat de persoane juridice de pina la la 50 lei
inclusiv, se plateste integral la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in
proprietate mai multe pentru mijloacele de transport pe raza aceleiasi unitati administrativ
teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pentru mijloacele de transport cumulat.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pentru mijloacele de transport datorat de contribuabilii
persoane juridice nu se acorda bonificatie.
4. Termene de plata pentru taxa pentru servicii de reclama si publicitate
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local lunar, pina la data de 10 a
lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de reclama si publicitate.
5. Termene de plata pentru taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in patru rate egale, pina la data
de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.
6. Termene de plata pentru impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia
are loc manifestarea artistica, si se plateste pina la date de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in
care a avut loc spectacolul.
7. Termene de plata pentru taxa hoteliera
Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local lunar, pina la data de 1,
inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera.

Lista conturilor IBAN pentru plata impozitelor si taxelor locale in cazul persoanelor juridice
Primaria Urziceni, Cod fiscal 4364942

impozit/taxa cladiri

RO61TREZ3932107020102XXX

impozit/taxa teren intravilan

RO08TREZ3932107020202XXX

impozit teren intravilan agricol RO08TREZ3932107020202XXX
impozit teren extravilan

RO55TREZ3932107020203XXXf

mijloace de transport

RO80TREZ3932116020202XXX

mijloace de transport > 12 tone RO20TREZ3935033XXX000075
publicitate sediu

RO14TREZ39321160250XXXXX

publicitate panou

RO14TREZ39321160250XXXXX

publicitate contract

RO14TREZ39321160250XXXXX

taxa hoteliera

RO62TREZ39321120207XXXXX

speze postale

RO62TREZ39321180250XXXXX

concesiuni si chirii

RO36TREZ39321300205XXXXX

