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REFERAT 

privind propunerea de stabilire a impozitelor si taxelor locale, precum si a  

taxelor speciale, pentru anul 2020 

 

 

În conformitate cu  principiul autonomiei locale,  stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020 are la bază prevederile legale actuale, respectiv  Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în care sunt prevăzute valorile impozabile, 

impozitele și taxele locale. 

Potrivit prevederilor acestei legi, Consiliul Local are competența de a stabili 

cota impozitelor și taxelor locale, atunci când acestea se determină pe  bază de cotă 

procentuală, prin lege fiind stabilite  limitele minime și maxime, stabilirea 

cuantumului impozitelor și taxelor locale prevăzute în sumă fixă, adoptarea  taxelor 

speciale prevăzute la art. 484,  instituirea altor taxe locale prevăzute la art. 486 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal, precum și stabilirea nivelului bonificației de 

până la 10%, conform prevederilor art. 462 alin (2), art. 467 alin (2) si art. 467 alin (2) 

din Codul fiscal.                                                                                                                               

Impozitele și taxele locale se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, cu  

respectarea prevederilor art. 489 alin (1)-(3) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal : 

“ (1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea  

autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale 

prevăzute în prezentul titlu, in funcție de următoarele criterii: economice, sociale, 

geografice, precum și de  necesitățile bugetare locale, cu excepția  taxelor prevăzute la 

art.494 alin (10) lit. b) si c).  

 (2) Cotele adiționale stabilite conform alin (1) nu pot fi mai mari de 50% față 

de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă 

a administrației publice locale  .”  

Conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “(1) În cazul 

oricărui impozit  sau oricărei taxe locale, care constă intr-o anumită sumă de lei, 

sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile 

locale, ținând cont de  rata inflației pentru anul  fiscal anterior, comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finațtelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului 

local și se aplică în anul fiscal următor. ”    

Conform comunicatului de presă nr. 17/2019 al Institutului de Statistică pe 

site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc12r18.pdf. , rata 

inflației este de  4,6%. 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/Rata_inflatiei_2017.pdf


Propunem aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, dupa cum 

urmează : 

a)nivelurile  stabilite în sume  fixe pentru valorile impozabile,  impozitele și 

taxele locale și alte taxe  asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile sunt 

prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, 

constituind  anexa nr. 1 ; 

b)pentru clădirile rezidențiale si clădirile-anexa, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 457 alin. (1) este cuprinsă între 0,08%-0,2% 

asupra valorii de impozitare și se propune cota de 0,08% ; 

c)pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea  persoanelor fizice, cota 

prevăzută la art. 458 alin. (1) este cuprinsă între 0,2%-1,3%  și se propune  cota de 

0,2%; 

d)pentru calcularea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale aflate în 

proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota prevăzută la art. 460 alin.(1) este 

cuprinsă între 0,08%-0,2%  și se propune cota de 0,2% ; 

e)pentru calcularea impozitului/taxei pe clădirile  nerezidențiale aflate în 

proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota prevăzută la art. 460 alin.(2) este 

cuprinsă  între 0,2%-1,3%  și se propune cota de 1% asupra valorii impozabile a 

clădirii ; 

f)cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din lege  pentru calcularea 

impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau  deținute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol se stabilește la 

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii ; 

g)pentru persoanele juridice care nu au actualizat valoarea impozabila a 

clădirii în ultimii 3 ani anterior anului de referință, cota  impozitului/taxei se stabilește 

la 5% asupra valorii impozabile ; 

h)în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%; 

j)bonificația prevăzută la art.462 alin (2), la art. 467 alin. (2) si art. 472 alin (2) 

din Legea 227/2015 se stabilește la 10% pentru persoanele fizice ; 

Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate 

bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere începând cu ziua următoare 

termenului de scadență și până la ziua plății inclusiv. 

Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de 

lună și poate fi modificat prin acte normative. 

Creanțele fiscale restante-pe tipuri de creanțe si accesorii-aflate în sold la 31 

decembrie  2019, pana la limita maximă de 40 lei, se anulează, conform prevederilor 

Codului de procedură fiscală (art. 266, alin 5,6 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală). 

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 Legea 207/2015). 

Organul fiscal renunță la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de 

impunere in situația în care creanța fiscală principală datorată de contribuabil 

bugetului local este până la limita maximă de 20 lei, conform prevederilor Codului de 

procedură fiscală (art.96, alin 2,3 din Legea 207/2015). 



Organul fiscal are obligația  să publice pe pagina de internet a Orașului 

Costești lista debitorilor persoane fizice și juridice care inregistrează obligații restante 

la bugetul local al Orașului Costești (art.162 din Legea 207/2015). 

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul 

următor celui de raportare și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul 

trimestrului și neachitate la data publicării listei, al caror plafon este : 

-pentru persoane fizice    =   5 000 lei 

-pentru persoane juridice = 10 000 lei 

Înainte de publicare, obligațiile fiscale restante se notifică  debitorilor conform  

procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale. În termen de 15 zile de la 

achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal operează modificările 

pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații. 

Scutirile adăugate în 2019 pentru veteranii de război, deportați, deținuți 

politici,  participanți la revoluția din 1989, militari, veterani, urmașii eroilor martiri – 

Decretul lege nr. 119/1990 republicat, persoanele cu handicap grav sau accentuat, 

precum și anumite clădiri potrivit art. 456, art.464 și art. 469 din Codul fiscal se 

mențin și în 2020. 

Pentru a beneficia de scutirile menționate trebuiesc achitate impozitele și 

taxele locale existente la zi. 

 

 

 

 

 

                Șef serviciu Buget, Contabilitate-ITL                          Biroul Impozite si taxe locale 

Atanasiu Cristina                                                   Rizea Georgeta 

   

 

      


