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RAPORT
DE SPECIALITATE, PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR

PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
SI ALTE TAXE ASIMILATE ACBSTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2017

Subsemnata Sandu Anca, consilier in cadrul compartimentului Impozite gi Taxe al Prim[riei
V[culegti, aduc la cuno;tin![ faptul urmdtoarele:

Conform art. 36 alin(4), pct.(c) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, cu

modificlrile qi completdrile ulterioare, autoriti{ile deliberative stabilesc ;i aprobd

impozitele gi taxele locale, in condiliile legii.

AvAnd in vedere prevederile art. 490 din Legii nr.22712015 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 a amenzilor si penalizarilor aferente.

Conform Legiinr.227l20l5 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru anul fiscal 2017, impozitele si taxele locale au urm[toarele valori
impozabile:

IMPOZITUL PE CLADIRI

Calculul impozitului pe clildirile rezidentiale aflate in nronrietatea nersoanelor fizice

Conform
relor fizic

art.457, valorile impozabile pe mp de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul

-'. sunt urmatoarele :rsoane ce, sunt ulTnatoarele :

TIPUL CLADIRII VALOAREA IMI,OZABILA

Cu instalatie
Electrica,de apa,
canaliz.
Si de incalz.
Cond.cumulative

Fara instalatie
Electrica, de apa,
canalizare si de
incalzire.

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in
Urma unui tratament termic sau chimic

1.000 600

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, piatra naturala, caramida
nearsa, valatuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament
termic sau chimic.

300 200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic sau chimic

200 175

D. Cladire - anexa cu pereti
caramida nearsa

din lemn, valatuci, piatra naturala, 125 75



ffilocuinta,amplasate la subsol, la demisol sau

mansarda

75% din suma

care s-ar aplica
cladirii

75% din suma

care s-ar aplica
cladirii

F. Cladire-anexa amplasata la subsol, la demisol su mansarda 50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma

care s-ar aplica
cladirii

Zona in cadrul localitatii Raneul localitatii
lV - Vaculesti V-Saucenita, Gorovei

A 1,10 1,05

B 1,05 [,00
C 1,00 0,95

trnpozitut pe cUairl, in cazul persoanelor ftzice, se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare
cuprinse intre 0,087o - 0,20"h ( 0,107o cota apticata in anul 2016) la valoarea impozabila a cladirii.

Se propune aplicarea unei cote de 0.207o pentru anul 2017.

Valoarea irnpozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este

amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin (3) cu coeficientul de corectie

Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50Yo pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de I ianuarie a anului fiscal

de referinta,
b) cu 30oZ pentru cladirea care are o vechime intre 50 qi 100 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a

anului fiscal de referinta,
c) cu l0%o pentru cladirea cu o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv ,la data de I ianuarie

a anului fiscal de referinta.

Calculul imoozitului pe clldirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor lizice

Conform art.458, pentru clidirile nerezidenjiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clidiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0120 - lr30 yo (0,200/" cota aplicata in anul2016)-

asupra valorii care poate fi :

a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referin![,

b) valoarea finald a lucrdrilor de construclii, in cazul cl[dirilor noi, construite
anteriori anului de referenfi,

c) valoarea clSdirilor carerezultd din actul prin care se transferl dreptul de proprietate, in cazul

cl[dirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori anului de referin![.
Tinand cont ca in aceste cladiri se desfasoara activitati economice si ctr pentru persoanele

juridice cota aplicata penhu aceleasi tipuri de cladiri este 1.307o. se propune majorarea acestei
cote la l%o.

Pentru clddirile nerezindenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activiteti di
domeniul agricol, impozitul pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,4oh asupra valorii
impozabile a cl5diri. In cazul in care valoarea clSdirii nu poate fi calculat[ conform pct. a), b), c) impozitul
se calculeazd prin aplicarea cotei de ZYo asupra valorii impozabile determinate conf. Art 457.

Calculul impozitului pe cltrdirile cu destinatie mixtil aflate in proprietatea persoanelor fizice

in cazul clddirilor cu destinalie mixti aflate in proprietatea persoanelor frzice, impozitul se calculeazd
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conf. Art.457 cu impozitul
determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conf. Art.458.

Calculul imoozitului/taxei oe cladirile detinute de oersoanele iuridice

Pentru clddirile rezindenliale aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozitare cuprinse intre 0,087o - 0,20Vo (0,20o/o cota aplicata in anul 20I6) asupra valorii
irnpozabile a cladirii.

ultimii 5 ani



Pentru cl6dirile nereziden{iale aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul pe cl[diri se

calculeazdprin aplicarea unei cote cuprinse intre 0120 - lr30 oh (1,30% cota aplicata in anul 2016)' asupra

valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanejuridice, utilizate pentru

activitati din domeniul agricol, impozituVtaxa pe cladiri se calculeazaprinaplicarea unei cote de 0.40%

asupra valorii impozabile a cladirii.
in cazul clidirilor cu destinalie mixtd aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se

calcrileazdprin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cf. art.460, alin.1,
cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conf. Art.460, alin.2 sau 3.

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizatvaloarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani

anteriori anului de referinta, cota impozitului pe cladiri este de 57o.

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

sa fie unul care sa creeze o oarecare independenta financiara fata de bugetul de stalexistand riscul ca
resursele financiare din acesta din urma sa fie diminuate in anul20l7. responsabilitatea noastra fiind
indreptata ca eventualele resurse suplimentare sa fie asigurate in masura in care este posibil .tot din
veniturile proprii pentru a putea continua investitiile .modernizarea comunitatii locale .

Conform prevederilor noului Cod Fiscal. alocirile de la bugetul de stat se vor face procentual in functie
de nivelul impozitelor aprobate . prioritate avdnd unititile administrativ - teritoriale care au aprobate
cuantumuri de peste 50olo din nivelul maxim stabilit prin prezentul cod. Dealtfel acestea sunt sj
recomandlrile primite de la toate institutiile financiare $i de control.

Deoarece wem sa dam dovada de o oolitica fiscala responsabila si sa ne proiectam bugetulpe venituri
proprii care sa asieure finanlarea cheltuielilor publice locale. pe de o parte si tinand cont si de conditiile
locale specifice zonei. pe de alti parte si avand in vedere ca nu am marit impozitele si taxele locale .desi
Codul Fiscal oermitea majorarea cu pina la 50olo peste nivelul maxim iar nivelul impozitelor practicat este
putin peste minim. propun aplicarea urmatoarelor niveluri in anul2017 :

Impozitulpe terenurile amplasate in intravilan,pentru orice alta categorie de folosinta decit cea de
terenuri cu constructii :

- lei/ha-
Zonal catesoria de folosinta A B C

Teren arabil 28 2t 19

Pasune 21 t9 15

Faneata 21 l9 15

Vie 46 35 28

Livada 53 46 35
Padure sau alt teren cu vegetatie

forestiera
28 2l l9

Teren cu aDe t5 l3 8

- leilha-
Zona ln cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati Niveluri aplicate in

2016
IV -Vaculesti V- Saucenita, Gorovei IV V

A 7l I - l78B 569 -1422 889 711

B 569 - 1422 427 -t068 711 s34
C 427 - 1068 284 - 710 s34 355

Zona ln cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati Niveluri aplicate
2017

ln

IV -Vaculesti V- Saucenita, Gorovei IV V
A 711 - 1788 569 -t422 t249.50 995.50
B 569 - 1422 427 -1068 99s.50 747.50
C 427 - 1068 284 - 7t0 747.50 497.00



C. Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan, are urmatoarele niveluri
- lei/ha-

aplicabile in anul fiscal 2017:

Nr.crt. Zonalcategoria de

folosinta
Impozit

Teren cu constructii 22-31
2 Teren arabil 42-50
J Pasune 20 -28
4 Faneata 20 -28
5 Vie pe rod 48-55
6 Livada pe rod 48-56
7 Padure sau alt teren cu

vegetatie forestiera
8 - 16

8 Teren cu ape l-6
8.1 Teren cu amenajari

piscicole
26-34

D. Sumele stabilite conf. Pct. B si C se inmultesc cu coeficientii de corectie aferenti rangului localitatii :

- Vaculesti - rangul IV - 1,10
- Saucenita, Gorovei - rangul V - 1,00

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ- teritoriale,

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta

sarcina fiscala a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz,

in conditiile similare impozitului pe teren.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Orice perso and care are in proprietate un mij loc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat
RomAnia datoreazd impozit pentru mijlocul de transport, care se pliteqte la bugetul local al unitltrii
administrativ-teritoriale unde persoana igi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeazdin func{ie de tipul mijlocului de transport gi se

calculeazdin func{ie de capacitatea cilindricl a acestuia, prin inmul}irea fiecirei grupe de 200 de cmc, sau

frac{iune din aceasta cu suma din tabelul urmdtor:

TIPURI DE AUTOVEHICULE Suma in lei, pentru fiecare
grupa de 200 cm' sau fractiune
din aceasta

I. Vehicule inmatriculate
l. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
de pina la 1600cm3 inclusiv

8

2.Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea de peste

1600cm3

9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre l60l cm' si 2000
cm3

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600
cm'

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000
cm3

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm' 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pina
la l2 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din
oroductia interna

30

8. Tractoare inmatriculate 18

II. Vehicule inresistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica : lei/200 cm'



1.l.Vehicule cu capacitate c indrica <4800cm' 2-4
1.2.Vehicule cu capacitate c indrica >4800cm3 4-6
2. Vehicule f,ara capacitate c lindrica evidentiata 50- 150 lei/an

In cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa autorizatade peste l2 tone, impozitul este urmatorul :

Numarul de axe lmoozitul (lei/an)

Ax(e) motor,
suspensie

Dneumatica

Alte sisteme
de suspensie

Doua axe

Masa de cel putin 12 tone, dar ma mica de l3 tone 0 133

Masa de cel putin l3 tone. dar ma mica de 14 tone 133 367
Masa de cel putin l4 tone. dar mai mica de 15 tone 367 517

Masa de cel putin l5 tone . dar mai mica de 18 tone 5t7 1169

Masa de cel putin l8 tone 517 1169

In canil unei remorci , semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule,
taxa este egala cu:

a. pina la I tona ....... 9 lei,
b. peste I tona dar<3 t ...............34 lei,
c. pete 3 t, dar< 5T .... ......52\ei,
d. peste 5 1....... .....64 lei.

Impozitul pe cladiri, impozitllltaxa pe teren si impozitul pe mijloace de transport se plateste anual, in
doua rate egale, pina la datele de 3l martie si 30 septembrie inclusiv.

In cazul platii cu anticipatie a impozituluipe cladiri, impozit pe teren si impozit pe mijloace de

transport pina la data de 3l martie a anului fiscal, se acorda o bonificatie de 107o .

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR. AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

Orice persoand care trebuie sd ob{ina un certificat, aviz sau au/torizalie de construire ori pentru
desfdgurarea unei activititri economice trebuie sd pllteasci o taxl inainte de a i se elibera certificatul, avizul
sau autorizatia necesar6.

Pentru eliberarea unei autorizafii de construire pentru o clSdire care \rmeazi a fi folositl ca locuinjI
sau anexd la locuin(d este egal6 cu 0,5 "/" din valoarea autorizatd a lucrdrilor de construcfii.
Taxa pentru eliberarea autorizaJiei de construire pentru orice altl construcJie, in afar[ de locuin{d este egald
cu l"/o din valoarea autorizatd a lucrlrilor.
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30%o din cuantumul taxei pentru

eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare ,totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0.10 %
din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.

Pentru eliberarea certificatului de urbanism, se stabilegte o tax[ in limitele urmdtoarelor valori:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurald este egalS at 50o/" din taxa
stabilitd in mediu urban.
- taxa pentru eliberarea autoiza[iei de construire pentru
chioqcuri, tonete, cabine, spaJii de expunere situate pe c[ile gi in

iile publice, precum 5i pentru amplasarea de afisai, a firmelor

8lei/mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu
urban

Nivelurile aplicabile in anul 2017

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism: Taxa in lei
a) pdni la 150 mo. inclusiv 5-6
b) intre l5 I si 250mp. inclusiv 6-7
c) intre 251 si 500 rnp, inclusiv 7 -9
d) intre 501 si 750 mp, inclusiv 9-12
e) intre 751 Si 1000 mp, inclusiv t2-14
f) peste 1.000 mp l4 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care

depiseste 1000 mp



ireclamelor
13lei,

pentru fiecare racord
- taxa pentru eliberarea unei autorizaJii privind lucr[rile de

racorduri qi branqamente la relelele publice de apd, canal\zare,

ie electric[. telefonie siteleviziune prin cablu
15 lei- taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c[tre comisia

de urbanism gi amenajarea teritoriului, de citre primari sau de

structurile de soecialitate in cadrul CJ

- taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturi stradald gi

adresi
taxa pentru eliberarea unei autorizalii pentru desfrgurarea unei

activit[ti economice. in mediu rural
ru eliberarea autorizatiilor sanitare de func

- taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale, sau alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale

80 + 5 leivizd- taxa nentru eliberarea certificatelor de

- taxa pentru eliberarea lavizarea anuald a autorizaliei
nd desfbsurarea activit[tii de ali

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Orice persoand, care beneficiaz[ de servicii de reclam[ gi publicitate, datoreazd plata acestei taxe, cu

excepfia serviciilor de reclamf, realizate prin mijloacele de informare in masi scrise gi audiovizuale.
- taxa pentru servicii de reclaml gi publicitate se datoreazd de persoana care presteazf,

aceste servicii, gi se stabileqte aplicdnd cota de 37o asupra valorii serviciilor,
- taxa pentru afiqaj in scop de reclam[ gi publicitate, se calculeazd anual, prin inmullirea numdrului

de metri pdtra\i sau a fractiunii de metru pdtrat a suprafelei afigajului pentru reclami gi publicitate, astfel:
o in cazul unui afigaj situat in locul in care persoana deruleazi o activitate economicd,

suma se stabilegte la 32lei,
o in cazul ariclrui alt panou, afigaj sau structurd pentru reclamd qi publicitate, suma se stabilegte la

23 lei.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Orice persoan6 care organizeazd o manifestare artisticl, o competiJie artistic5, sau altd activitate
distractiv[ are obligatia de a pl6ti impozit pe spectacole. Cu excep{iile referitoare la discotec6 gi videotecd,
impozitul pe spectacole se calculeazdprinaplicarea cotei de impozit la suma incasatS dinvdnzarea biletelor
de intrare gi a abonamentelor, astfel:

- in cazul unui spectacol de teatru, balet, aperi, concert, film, spectacol de circ, sau competilie
sportiv[, cota de impozit este de 2Yo,

- in cazul oriclrei alte manifestlri artistice, cota de impozit este de 50%.

in cazul unei manifestdri artistice care are loc intr-o discotecd sau videoteci, impozitul pe spectacole
se calculeazd prin inmullirea num[rului de metri pdtrati ai suprafelei incintei, cu urmltoarele sume:

a) in cazul videotecilor, suma este 2 lei/mp,
b) in cazul discotecilor, suma este 3 lei/mp.

TAXE SPECIALE

Pentru func{ionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice gijuridice,
consiliile locale pot adopta taxe speciale.

Taxele speciale se incaseazd numai de la persoanele fizice gi juridice care beneficiazd, de serviciile
oferite de institulia/serviciul public de interes local sau de la care sunt obligate sf, efectueze prestatii ce intr6
in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Avdnd in vedere faptul cI pe raza comunei Vdculegti persoanele fizice benefi ciazL de servicii de

salubrizare, prestate de operatorul economic cu care Primdria V[culegti are relatii contractuale, se stabilegte
cuantumul taxei de salubrizare in cazul persoanelor fizice la 1.00lei/nersoani/lunl. Persoanele juridice
sunt excluse de la plata taxei de salubrizare, deoarece conform modificdrilor Regulamentului cadru al
serviciului de salubrizare a localitdtii Vdculegti, acestea incheie contract direct cu firma de salubrizare.



Taxd eli berare adeveri nte 2.50 lei

2 Eliberare bilet de adeverire a propriet[tii animalelor l0 lei

J Certificat de atestare a orooriet[tii 10 lei

4 Eliberare adeverinte pentru APIA 10 lei

5 Eliberare copii dupa documente(harta cadastrala, titlu proprietate, anexe,

copie dupa rol agricol)
10 lei

6 Eliberare adeverinta privind atestare vechime in munca privind membrii
cooperatori

30 lei

1 Eliberare copii documente arhiva <5 pag -10 lei
5-10 pag -20lei
>10 oas - 30 lei

8 Tax[ Instrdinare terenuri 100 lei/ha extravilan
200leilha intravilan

9 Taxa eliberarea certificatelor de atestare fiscali 10 lei

ALTE TAXE LOCALE

A. Taxe diverse

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

- taxe pentru eliberarea in regim de urgen([ a documentelor solicitate
o de la 3 la 10 documente, . . . . . .cdte l0lei pentru fiecare document
o peste l0 documente, . . . ci.Ie 20 lei pentru fiecare document

- taxe de inmatriculare perrnanentl sau temporar[ a autovehiculelor gi remorcilor,
o autovehicule gi remorci cu masa total[ rnaxirn[ autorizatd de

pdndla 3500 kg . 60 lei,
o autovehicule si remorci cu masa totali maximd mai mare de 3500 kg . 145 lei,

- taxe de autorizare provizorie a circula{iei autovehiculelor gi remorcilor
neinmatriculate permanent sau temporar . . . .9 lei,

- taxe de autorizare a circulaliei pentru probe a autovehiculelor . . . .4l4lei
Conform Legiinr.77l2012 pentru modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale

nr.3611995, secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor
publici vor indeplini la cererea partilor, unnatoarele acte notariale :

- legalizarea semniturilor de pe inscrisurile prezentate de parti,
- legalizarea copiilor de pe inscrisuri, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.
Pentru astfel de legalizari se stabileste o taxa de7 leilpagina.

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU

Conform O.U.G. nr.80126.06.2013, privind taxele judiciare de timbru, din sumele incasate la bugetul
local a taxelor judiciare de timbru, se vireazd la bugetul de stat o cot6 de 45%o.

B. Taxe starea civill
I Oficiere cdsdtorii inzile nelucrdtoare si sdrb6tori lesale 100 lei
2 Oficierea cisdtoriei in alt[ locatie decdt sediul Prim[riei 100 lei

3 Intocm re dosar transcriere actelcertifrcate/extrase eliberate de autorit[tile strline 150 lei

4 Intocm re sianaliz[ dosar divort pe cale administrativa (cf art.I din Legea 12712013) 500 lei

5 Schimbarea De cale administrativa a numelui 100 lei
6 Sesisare privind deschiderea procedurii suucesorale 30 lei
7 Verificare arhiva starea civila 50 lei



MAJORAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale , la propunerea autoritatii executive, poate

stabili cote aditionale la impozitele locale prevazute in Codul Fiscal de pana la 50o/o fata de nivelurile
maxime stabilite..

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe

teren cu pana la 500oA, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului local.
Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500Yo pentru

cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.
Avand in vedere ca exista pe ruza comunei terenuri agricole nelucrate a carora mostenitori nu se

intereseaza de situatia acestora, se propune majorarea cu 100%o a impozitului aferent , in scopul
responsabilizarii contribuabililor.

SANCTIUNI
Primarii si persoanele imputernicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale poate constata

nerespectarea prevederilor Codului Fiscal si poate aplica sanctiuni confonn Legii.
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie

considerate, potrivit legii, infractiuni :

a) depunerea peste termen a declaraliilor de impunere prevdzute la art. 451 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) Ei (13),art.466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) 9i (10),art.471 al\n.(2), (a), (5) 9i
alin. (6) lit. b) 9i c), art.474 alin. (7) lit. c), alin. (l l), aft. 478 alin. (5) 9i art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraliilor de impunere prevlzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) gi

(13), art.465 alin. (2), (5) qi alin. (7) lit. c), alin. (9) 9i (10), art.47l alin. (2), (4), (5) qi alin. (6) lit. b) qi

c),art.474 alin. (7) lit. c), alin. (ll),art.478 alin. (5) gi art. 48-l alin. (2\
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 300%
Contraventiaprevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la70leila279 lei, iar cele de la lit. b) cu
amenda dela2T9lei la 696 lei.

Indexarea impozitelor si taxelor locale

(1) in cazul oricdrui impozit sau oricirei taxe locale, care constl intr-o anumit[ sumd in lei sau care este

stabilit[ pebaza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeazd anual, pdndla data de 30 aprilie,
de citre consiliile locale, lin6nd cont de rata inflafieipentru anul fiscal anterior, comunicatd pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finan{elor Publice gi Ministerului Dezvoltlrii Regionale gi Administra{iei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprob[ prin hotlrdre a consiliului local gi se aplicd in anul fiscal
urm6tor. La nivelul municipiului BucureEti, aceastl atribulie revine Consiliului General al Municipiului
Bucuregti.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul rapoft.

REFERENT,
NICOLETA CHIRILA
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