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REFERAT DE SPECIALITATE
Privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2017

La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se
fac venit al bugetului local pentru anul 2017 s-au avut in vedere urmatoarele:
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura ficala;
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare .
Consideratii de ordin general:

Impozitele si taxele locale se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu
respectarea prevederilor art. 489 alin (1)-(3) din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal: “(1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale ,la propunerea
autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale
prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale,
geografice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor
prevazute la art. 494 alin (10) lit. b) si c).
(2) Cotele aditionale stabilite conform alin (1) nu pot fi mai mari de 50%
fata de de nivelurile maxime stabilite in prezentul titlu.
(3) Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea
deliberativa a administratiei publice locale “ .
La art. 491 din Legea nr. 227/2015 este reglementata indexarea impozitelor
si taxelor locale: “(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta
intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei,
sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile
locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe siteurile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului
local si se aplica in anul fiscal urmator…”.
Conform art. 495, lit. e) din Legea nr. 227/20105, prevederile art. 491 se
aplica incepand cu 1 ianuarie 2017.
Drept urmare, tinand cont de prevederile art 495, lit. e) din Legea
227/2015-Codul fiscal, impozitele pentru anul 2017 raman la acelas nivel ca in
anul 2016.
Propunem aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, dupa
cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand
impozitele si taxele locale pe anul 2017, constituind Anexa nr. 1;

b) cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru cladirile rezindetiale si cladirile-anexa in cazul persoanelor
fizice), se stabileste la 0,08 % ;
c) cota prevazuta la art. 458 alin (1) din Legea 227/2015(impozit pentru
cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,2% ,;
d) cota prevazuta la art. 460 alin (1) din Legea 227/2015 (impozit/taxa
pentru cladirile rezidentiale in cazul persoanelor juridice), se stabileste la 0,2% ;
e) cota prevazuta la art. 460 alin (2) din Legea 227/2015 (impozit/taxa
pentru cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice), se stabileaste la 1%;
f)pentru persoanele juridice care nu au actualizat valoarea impozabila a
cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei este de
5% asupra valorii impozabile;
g) cota prevazuta la art. 470 alin (3) din Legea 227/2015 , (pentru mijloacele
de transport hibride), se stabileste la 100%;
h) bonificatia prevazuta la art. 462 alin (2), la art. 467 alin (2) si 472 alin (2)
din Legea 227/2015 se stabileste la 10% pentru persoane fizice.
Plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere incepand cu ziua
urmatoare termenului de scadenta si pana la ziua platii inclusiv.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractune
de luna si poate fi modificat prin acte normative.
Creantele fiscale restante- pe tipuri de creante si accesorii-aflate in sold la
31 decembrie 2015, pana la limita maxima de 40 lei, se anuleaza, conform
prevederilor Codului de procedura fiscala ( art 266, alin 5,6 din L 207/2015
privind Codul de procedura fiscala).
Organul fiscal renunta la stabilirea creantei fiscale si nu emite decizie de
impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul
persoanei fizice si nu exista succesori((art. 96, alin. 1 din L 207/2015).
Organul fiscal renunta la stabilirea creantei fiscale si nu emite decizie de
impunere in situatia in care creanta fiscala principala datorata de contribuabil

bugetului local este pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului
de procedura fiscala(art. 96, alin 2,3 din L 207/2015).
Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a Orasului
Costesti lista debitorilor persoane fizice si juridice care inregistreaza obligatii
restante la bugetul local al Orasului Costesti(art. 162 din L 207/2015).
Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul
urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul
trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este:
- pentru persoane fizice= 5 000 lei
- pentru persoane juridice= 10 000 lei.
Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor
conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.
In termen de 15 zile de la achitarea integral a obligatiilor fiscale
datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor
care si-a achitat aceste obligatii.
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