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RAPORT
Privind propunerile de stabilire a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2013

Prin Hotararea Consiliului Local Agnita nr.86 din 28 noiembrie 2012 s-au
stabilit impozitele si taxele locale pe anul 2013.
Pentru respectarea prevederilor art.292 din Codul Fiscal care prevede ca
impozitele si taxele locale se indexeaza la 3 ani in functie de indicele de inflatie,
Guvernul Romaniei prin HG nr.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si
amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, a indexat impozitele si taxele locale cu
16.05%.
Pentru stabilirea impozitului pe cladiri, teren din intravilanul si extravilanul
localitatii, precum si a autorizatiilor de constructii, propunem ca pentru anul 2013
zonarea terenului din intravilanul si extravilanul localitatii sa ramana cel stabilit
prin hotararile consiliului local nr.72/2003 si respectiv 57/2006.
1.Pentru anul 2013, propunem stabilirea impozitelor si taxelor locale prin
aplicarea indexarilor prevazute in HG nr.1.309/2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora
precum si amenzile aplicate incepand cu anul 2013 conform anexei nr.1.
2.Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31.03.2013 a impozitului pe
cladiri,teren si mijloace de transport datorate pe intregul an de catre contribuabili
persoane fizice si juridice , propunem acordarea unei bonificatii de 10 %.
3.Cota de impozitare pentru cladirile detinute de persoanele juridice, conform
art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, indexata, este de 1,50%
, iar pentru cladirile nereevaluate in ultimii trei ani anteriori anului de referinta cota
prevazuta la art.253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 10
% si care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
cota este de 30 %.
In conformitate cu art. 287 din Codul Fiscal care mentioneaza ca autoritatile
deliberative pot mari impozitele si taxele locale cu pana la 20%, pentru impozitele
pe cladiri persoane juridice propunem cresterea impozitului cu 16,05%
4.Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta de art.270
alin.(4) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 3,0 % din valoarea
serviciilor de reclama si publicitate.
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5. Pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera prevazuta in art.279
alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 1,% din valoarea
totala a cazarii.

6.Taxa prevazuta la art.268 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica in restaurante si baruri este de 1740 lei pentru eliberare si 870
lei pentru viza anuala.
7. Conform art.286 alin.(8) propunem aprobarea unei scutiri de 7 ani la plata
impozitului pe cladiri pentru proprietarii care au efectuat lucrari de interventie pe
cheltuiala proprie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,
astfel cum este prevazut in OUG nr.18/2009 aprobata si completata de Legea
nr.158/2011.
8. Conform art.286 alin.(8) propunem aprobarea unei scutiri de 5 ani
consecutivi la impozitul pe cladiri proprietarilor care executa lucrari in conditiile
Legii nr.153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a
cladirilor.
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, pentru functionarea unor servicii locale create in interesul
persoanelor fizice si juridice , consiliile locale aproba taxe speciale.
Propunem aprobarea taxelor speciale prevazute in anexa 1 si taxele si tarifele
prevazute in anexele 2-4 la proiectul de hotarare.
Temei legal :Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare,HG 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.215/2001privind administratia publica locala,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Hg nr.1.309/27.12.2012
privind nivelurile valorilor impozabile aplicabile de la 01.01.2013-31.122.2015 si
OG nr.1/09.01.2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
domeniul impozitelor si taxelor locale.

SEF BIROU VENITURI SI CHELTUIELI,
Ec.Coman Vintila

