
PARCURI INDUSTRIALE (H.C.L.nr.82/2017)

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis pentru perioada 
1 ianuarie-31 decembrie 2018 

în cazul contribuabililor care dețin clădiri 
situate în parcuri industriale

se vor depune următoarele documente:

1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri(model ITL
002)  cu  valoarea  impozabilă  a  clădirii/clădirilor  din  parcurile
industriale.Valoarea impozabilă este valoarea clădirii  valabilă la 31
decembrie a anului fiscal anterior celui în care se depune cererea de
acordare a ajutorului de minimis.

2. Cererea pentru acordare ajutor de minimis, care va fi însoțită de :
-declarație  pe  proprie  răspundere  încheiată  în  formă  autentică(notarială)  a

reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite în anul fiscal
în curs (2018) și în cei doi ani fiscali anteriori(2016, 2017), fie din surse ale statului,
fie din surse ale autorității  locale,  fie din surse comunitare,  cu privire la obiectul
principal de activitate și la cele secundare, cu privire la faptul că persoana juridică nu
se află în executare silită,  insolvență, faliment, dizolvare sau lichidare judiciară, cu
privire  la  faptul  că  nu  au  făcut  obiectul  unei  decizii  a  Comisiei  Europene  de
recuperare a unui ajutor de stat, cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce
constituie o infracțiune de evaziune fiscală

-situații  contabile(balanță)  pe  ultima  lună  închisă  și  orice  alte  documente
contabile solicitate de organul fiscal

-certificatul de atestare fiscală pentru plata obligațiilor fiscale față de bugetul
de stat consolidat, valabil la data depunerii documentației

Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii și se pot depune astfel:
-în perioada 3 ianuarie 2018-28 februarie 2018, la Centrul de informare pentru
cetățeni din str. Moților nr.7
-în perioada 8 ianuarie 2018-28 februarie 2018, la sediul Direcției de impozite și
taxe locale din Piața Unirii nr.1, camera 15.

Cererile vor fi analizate și soluționate în ordinea depunerii lor, până la epuizarea
bugetului schemei (bugetul pentru anul 2018 este de 300.000 lei) 

Pentru a beneficia de această schemă solicitanții  trebuie să aibă achitate  toate
obligațiile de plată față de bugetul local atât la acordarea facilității cât și pe toată
durata acordării acesteia.


