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RAPORT
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
Impozitele si taxele locale sunt venituri ale bugetelor locale ale unitatilor
administrativ teritoriale unde contribuabilii isi au domiciliul, punctul de lucru sau sediul
social.
In conformitate cu art. 287, din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 privind normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/ 2003, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare si Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea legii 571/2003
privind Codul fiscal, precum si Hotararea Guvernului nr. 1309 din 27 decembrie 2012,
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, consiliile
locale adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in cursul anului
precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie 2015
Impozitele si taxele locale pentru anul 2015 se refera la:
a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz cand acestea se
determina pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute
limite minime si maxime;
b) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale cand acestea sunt prevazute
in suma fixa, precum şi impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă
procentuală, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de Hotararea Guvernului
prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ ajusteaza/
actualizeaza in conditiile art. 292 din Codul Fiscal;
c) adoptarea taxelor speciale prevazute la art. 282 si instituirea/ stabilirea taxelor
locale prevazute la art. 283 din Codul fiscal;
d) stabilirea bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin 2, art.
260 alin 2 si art. 265 alin 2 din Codul fiscal si alte taxe stabilite prin hotarari
ale consiliului local;
e) majorarea in termenul prevazut la art. 288 alin 1 din Codul fiscal a impozitelor
si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal;
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f) delimitarea zonelor in intravilanul localitatii;
g) procedura de acordare a facilitatiilor fiscale categoriilor de persoane fizice
prevazute la art. 285 si 286 din Codul fiscal si alte hotarari ale consiliului
local;
h) adoptarea oricaror hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme
metodologice;
i) procedurile de calcul si plata a taxelor prevazute la art. 283 alin 3 din Codul
fiscal.
Propuneri
Tinand seama de necesitatiile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2015 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte si avand in vedere
prevederile art. 287 din Legea nr. 571/ 2003 cu modificarile si completarile ulterioare si
punctul 222 din H.G. nr. 44/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare “ Nivelul
impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana
la 20 % de consiliile locale, cu exceptia taxelor prevazute al art. 263 alin. 4 - 5 si la art.
295 alin. 11 lit. b – d.”
In cazul persoanelor fizice si juridice pentru anul 2015 propunem majorarea cu
5% a impozitelor si taxelor locale, stabilite prin H. G. 1309/2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum si cele determinate pe baza de cota procentuala exceptand impozitul pe cladiri
datorat de persoane juridice, aplicabile începând cu anul fiscal 2015, asa cum sunt
prevazute in anexa 1.
Pentru persoanele juridice in anul 2015 impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate.
Nivelul astfel stabilit se majoreaza cu 20% :
- pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 3 ani anteriori anului fiscal
de referinta se propune cota de 10 %;
- pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 5 ani anteriori anului fiscal
de referinta se propune cota de 30 %.
Pentru celelalte impozite si taxe locale datorate de persoanele juridice se vor
aplica nivelurile stabilite in anexa nr. 1.
In baza art. 255 alin 2, art. 260 alin 2 si art. 265 alin 2 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, propunem pentru plata cu
anticipatie a impozitului/taxa pe cladiri, impozitului/taxa pe teren, impozitului/taxa auto,
taxa aparare civila si taxa salubritate pe intreg anul pana la data de 31 martie, acordarea
bonificatiei de 10%.
Impozitarea/taxare terenurilor situate in intravilanul si extravilanul localitatii se
face pe zone stabilite prin HCL nr. 25/2014.
Pentru adoptarea hotararii consiliului local, impozitele si taxele locale propuse a
se aplica de la data de 1 ianuarie 2015, sunt cuprinse in anexa 1 care fac parte integranta
din prezentul raport.
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Incepand cu data de 1 ianuarie 2015 impozitele si taxele locale aplicabile in anul
2014 stabilite prin HCL 47/2013 isi inceteaza aplicabilitatea.
Temei legal: Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, HG nr. 44/ 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, Legea nr. 273/ 2006 privind Finantele Publice
Locale, Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare, H.G. nr. 1861/ 2006, pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin H.G nr. 44/ 2004 si Hotararea nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.
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