Atribuţiile postului
1. Răspunde de înregistrarea fiscală în baza de date a Orașului Ștei a persoanelor
juridice ce datorează impozite şi taxe locale, actualizarea permanentă a datelor
existente în evidenţa fiscală pe bază de documente de identificare ale persoanelor
juridice. (Cod de înreg. Fiscală, date de contact – telefon e-mail);
2. Răspunde de actualizarea permanentă a datelor privind datele de identificare ale
imobilelor pe bază de Carte Funciară numere topo/cadastral;
3. Răspunde de efectuarea impunerii contribuabililor, persoane juridice, conform
declaraţiilor și a documentelor anexate acestora date pe proprie răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Codul fiscal şi emiterea proceselor
verbale-înstiinţare de plată, privind impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe
mijloace de transport și alte impozite și taxe locale;
4. Răspunde de analiza, întocmirea şi eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor
persoane juridice;
5. Răspunde de stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul fiscal tuturor
contribuabililor, persoane juridice care încalcă legislaţia fiscală;
6. Răspunde de înlăturarea deficienţelor constatate prin recalcularea impozitelor şi
taxelor locale în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca urmare a modificării masei
impozabile în urma declaraţiilor rectificative depuse de contribuabili;
7. Analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu
handicap și a persoanelor juridice cu privire la înlesnirea la plata taxelor şi impozitelor
locale;
8. Analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane juridice,
precum şi a solicitărilor altor persoane - instituţii financiare, bănci, primării, instanţe
judecătoreşti, executori judecătoreşti, avocaţi, etc., cu privire la impozitele şi taxele
locale, a persoanelor juridice evidenţiate în baza de date a Orașului Ștei;
9. Verificarea locurilor unde se realizeaza activităţi generatoare de impozite şi taxe
locale;
10. Răspunde de furnizarea de informaţii persoanelor juridice cu privire la modul de
calcul al impozitelor şi taxelor locale;
11. Studierea şi însuşirea prin studiu individual a actelor normative legate de activitatea
fiscală;
12. Răspunde de transmiterea în termen a hotararilor luate privind rezolvarea cererilor,
conform cerintelor legale în materie;
13. Răspunde de întocmirea şi transmiterea la termenele stabilite a informaţiilor
solicitate de şefii ierarhici superiori;
14. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate, privind impozitele și taxele
locale, precum și a altor rapoarte de specialitate inițiate de compartiment, în
conformitate cu Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal;
15. Răspunde de întocmirea răspunsurilor către birourile executorilor judecatorești,
lichidatorilor judiciari, societaților de insolvență și alte instituții publice care solicită
informații despre bunurile impozabile și datele de identificare ale contribuabililor,
persoane juridice, înregistrați în evidențele noastre fiscale;
16. Arhivarea documentelor iniţiate sau prelucrate în cadrul compartimentului.

17. Răspunde de verificarea contribuabililor, persoane juridice care deţin proprietăţi pe
raza orașului Ștei, şi datorează impozite şi taxe locale precum şi accesoriile aferente
acestora;
18. Analizarea şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor
fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;
19. Analizarea solicitărilor şi operarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice cu handicap,
prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, urmare a cererilor depuse
de către aceştia, în baza de date fiscală;
20. Revizuirea permanentă a facilităţilor prin efectul legii pe baza datelor de la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Orașului Ștei în caz de deces al
persoanei care a beneficiat de scutire;
21. Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia
cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de
interes public;

