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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind stabilirea si aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor
administrativ – teritoriale si se regasesc in art.454 din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal. In categoria impozitelor si taxelor locale se includ : impozitul/taxa pe
cladiri,impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport , taxa pentru
eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor , taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclama si publicitate , impozitul pe spectacole , taxele speciale, alte taxe locale .

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliul local are
competenta in :

- Stabilirea /indexarea cuantumului impozitelor si taxelor locale in suma fixa;
- Stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale , cind acestea se determina pe

baza de cota procentuala , prin lege fiind satbilite limitele minime si maxime;
- Stabilirea altor taxe locale tinand cont de prevederile art.486 din lege;
- Stabilirea nivelului bonificatiei

Conform art.490 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,autoritatile
administratiei publice locale si organele speciale ale acestora ,dupa caz, sunt
responsabile pentru stabilirea ,controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale,
precum si pentru aplicarea amenzilor si majorarilor aferente.

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliile locale
adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, anual stabilesc valorile
de referinta ale nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, fata de care conform art.489 alin. 1 si 2, autoritatea deliberativă a
administrației publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote
adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile
bugetare locale. Cotele adiţionale astfel stabilite nu pot fi mai mari de 50% faţă de
nivelurile maxime stabilite de Legea 227/2015 , titlul IX –impozite şi taxe locale.

Astfel propun Consiliului Local aprobarea impozitelor şi taxelor locale stabilite
în tabelul anexă al Proiectul de hotărâre inițiat de dl primar, conform
I. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cap.II-
IX ,prevederile OUG 79/2017si
II. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

cu modificările propuse: aplicarea cotei adiționale de 40% la teren intravilan cu
exceptia terenurilor cuprinse în categoria curți –construcții; modificarea procentului
de 1 %stabilit ptr impozitul prevăzut la art. 460 alin. (2) nerezidentiale juridice din
Codul Fiscal la procentul de 0,65 %, majorările de taxe pentru salubrizare, protecție
civilă și eliberare atestat de producător precum și reconsidererea taxelor de
înregistrare tractoare, remorci și mopede în conformitate cu prețurile plăcuțelor de
înregistrare și /sau alte cheltuieli aferente înregistrării acestora pe categorii de
utilaj/moped.

De asemeni propunem bonificaţiile prevăzute la art.462 (2), la art.467 (2) şi la
art.472 (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până



la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către
contribuabili și anularea creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în
sold la data de 31.12.2017 în sumă de maxim 10 lei , conform prevederilor art. 266
alin.(5), (6) şi alin (7) din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscală .
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