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MODUL DE STABILIRE A TAXEI DE ECOLOGIZARE IN
MUNICIPIUL SUCEAVA
Taxa de ecologizare se plăteşte de către toţi locuitorii municipiului ,
instituţiile publice, agenţii economici, persoanele care desfăşoară activităţi pe
baza liberei iniţiative, respectiv: cabinete (medicale, de avocatură, etc), birouri
(notariale, de executori judecătoreşti, de expertiză, etc.), PFA, ÎI, ÎF sau alte
forme de organizare şi de către toţi cei care produc deşeuri menajere şi
nemenajere, de cei ce beneficiază de zonele de agrement şi spaţii verzi
existente, precum şi de cei ce utilizează drumurile publice pe raza municipiului
Suceava
Taxa de ecologizare se datorează anual, în două rate egale, cu
următoarele scadenţe:
- 31 martie si 30 septembrie
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor
de plată către bugetele locale, se datorează după acest termen majorări de
întârziere, prevăzute de lege.
I. Modul de stabilire a taxei de ecologizare pentru contribuabili
persoane fizice .
Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de
persoane din fiecare familie sau de numărul locatarilor existenţi la o anumită

adresă, dar nu mai puţin de 1 persoană/familie şi nu mai mult de 4 persoane/
familie.
Pentru locuinţele în sistem condominiu, taxa de ecologizare se stabileşte :în baza
datelor furnizate de Serviciu Salubrizare care va prelua situaţiile cu numărul de persoane
înscrise în evidenţa asociaţiilor de proprietari.
Pentru locuinţele individuale şi pentru cele care nu sunt constituite în asociaţii de
proprietari, taxa se stabileşte în mod automat prin aplicaţia eTax - gestionată de
Serviciul Preluare Automată a Datelor din cadrul Direcţiei de Buget Contabilitate
şi Fiscalitate, în baza datelor existente.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, intervin modificări privind titularul
dreptului de proprietate sau privind numărul de persoane (numai în caz de deces
sau de naştere ), taxa de ecologizare se recalculează începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care au intervenit modificările respective,prin prezentarea la
Serviciul Preluare Automată a Datelor a documentelor justificative pentru situaţia
respectivă.
Pentru persoanele fizice cuantumul taxei de ecologizare este de 4/lei/lună pe
persoana..
Pentru contribuabilii care nu au declarat pentru anii 2007–2010 taxa de
salubrizare , aceasta se calculează conform HCL 290/2006, contribuabilii având
obligaţia de a depune declaraţii de impunere, la etajul IV, camera 40,Serviciul
Salubrizare.
Sunt scutite de la plata taxei de ecologizare :
a. veteranii de război,
b. persoanele persecutate din motive politice şi etnice, beneficiare
ale prevederilor Decretului Lege 118/1990 republicat şi ale Legii 189/2000.
Scutirea de la plata taxei de ecologizare se acordă persoanelor în cauză pe
baza cererii acestora, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului,
începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă documentele
justificative pentru situaţia respectivă.
II. Modul de completare si de stabilire a declaratiilor de impunere
privind taxa de ecologizare pentru persoanele juridice, institutiile publice si
persoanele care desfasoara activitati economice.
Taxa de ecologizare datorată de către persoanele juridice,institutiile publice
si cele care desfasoara activitati economice, care au sediul, puncte de lucru sau
desfăşoară activităţi în municipiul Suceava se stabileşte în baza declaraţiei de
impunere a acestora. Taxa se calculează în funcţie de numărul de salariaţi şi de
numărul reprezentanţilor legali, respectiv: asociaţi, administratori care nu au
calitatea de asociaţi.
Pentru persoanele juridice cuantumul taxei este de 6,0 lei/lună/ salariat/
asociat/ administrator care nu are calitatea de asociat.
Pentru institutiile publice cuantumul este de 3 lei/luna/salariat.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, intervin modificări în baza de calcul
a taxei de ecologizare aceasta se recalculează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care au intervenit modificările respective.
III. Modul de completare a declaraţiilor de impunere.
Declaraţiile de impunere se pot depune astfel:
- la sediul primăriei, camera 40 A , etaj 4 – Serviciul Salubrizare;
- prin corespondenţă;
- în format electronic la adresa: salubrizare@primariasv.ro.
Se completează declaraţia de impunere cu datele valabile pentru anul
2011. Notă: Pentru cei care nu au depus declaraţii pentru anii 2007, 2008, 2009
si 2010, vor completa declaraţia intai conf.HCL 290/2006, urmând ca ulterior
să se completeze cea pentru 2011.
Reguli de completare în format electronic (on line):
-se accesează Site-ul www.primariasv.ro, secţiunea Impozite şi taxe sau/şi
Meniu-Alte Informaţii;
-se studiază Nivelul şi condiţiile de stabilire a taxei de ecologizare;
-se accesează Declaraţie privind stabilirea taxei de ecologizare şi se
completează declaraţia în format word/doc;
-se accesează e-mail salubrizare@primariasv.ro
şi se trimite
declaraţia la e-mail : salubrizare@primariasv.ro .
Notă: 1. Declaraţia se completează, după caz cu documente justificative
ca attachament.
2. în termen de maxim 24 de ore lucrătoare, solicitantul va primi on
line confirmarea verificarii si inragistrarii declaratiei, din acel moment
declaratia fiind valabila.
3. Regulile privind completarea declaraţiei sunt aceleaşi ca în cazul
completării la sediul Primariei Municipiului Suceava.
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