
ANUNȚ 
 

Pentru prevenirea îmbolnăvirii de COVID-19 și răspândirii acestui virus, precum și pentru a asigura un nivel adecvat de 
protecție, pe langă celelalte măsuri adoptate la nivelul Primariei Sectorului 1, este necesară evitarea contactului apropiat cu 
persoanele din afara Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1. 

Astfel, orice document, cerere sau declarație se vor transmite, în perioada 15.04-14.05.2020, prin: 
‐ e-mail, pentru contribuabilii persoane fizice: secretariat_pf@impozitelocale1.ro, iar pentru contribuabilii persoane 

juridice: secretariat_pj@impozitelocale1.ro; 
‐ fax, la nr. 021-312.72.40; 
‐ poștă. 

 Certificatele de atestare fiscală se vor elibera, conform prevederilor legale, astfel: 
‐ prin poștă; 
‐ prin accesarea site-ului PCUe (https://impozitelocale1/index.html ); 
‐ în cazul în care certificatul de atestare fiscală este necesar la notariat, solicitarea se va face de către Notarul Public in 

baza protocolului de colaborarea încheiat între DGITL sector 1 și Camera Notarilor Publici Bucuresti. 
 Pentru înregistrarea/scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport, actele se depun prin poștă. Eliberarea 

actelor necesare pentru D.R.P.C.I.V. se va face prin poștă. 
 Numere de telefon de contact: 

‐ informații și relații cu publicul - Persoane Fizice: 021-314.61.49; 
‐ informații și relații cu publicul - Persoane Juridice: 021-311.91.08 

Toate modelele de cereri și tipizate se găsesc pe site-ul www.impozitelocale1.ro. La orice cerere transmisă, se va lăsa și un 
număr de telefon. 

 Efectuarea plăților se va face prin modalitățile de plată la distanță: 
‐ Prin intermediul site-ului ghiseul.ro – pe bază de utilizator și de parolă (vă puteți crea singuri cont) – doar persoane 

fizice; 
‐ prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de orice bancă din România; 
‐ Prin Ordin de Plată sau Mandat Poștal se vor completa astfel: Cod fiscal: 12293095; Beneficiar: Directia Generala 

Impozite si Taxe Locale a sectorului 1 al Municipiului București; Banca: Trezoreria Sector 1 (cod BIC/SWIFT: 
TREZROBU); pentru persoane juridice cont IBAN conform https://impozitelocale1.ro/conturiPJ.html; pentru persoane 
fizice cont IBAN conform  https://impozitelocale1.ro/conturiPF.html. 

 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare , vă 

comunicăm următoarele : 

În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1)- impozitul pe clădiri, art. 467 alin. (1) - impozitul 
pe teren şi la art. 472 alin. (1) – impozitul pe mijloacele de transport din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.  

 
    În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.  
 

În anul 2020, potrivit art. 458 alin 1 lit. a)  și art. 460 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru calculul impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, 
depunerea raportului de evaluare se prorogă pentru primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv 30 iunie inclusiv. 


