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RAPORT DE SPECIALITATE - EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale şi sunt
reglementate de art. 453 - 4951 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal –TITLUL
IX “Impozite si taxe locale”.
În categoria impozitelor şi taxelor locale se includ: impozitul/taxa pe clădiri,
impozitul/taxa pe teren , impozitul pe mijloacele de transport, taxele pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru mijloacele de reclama şi
publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale.
Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează
pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură din bugetele locale conform
legii.
Conform art. 490 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, autorităţile
administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt
responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi pentru aplicarea amenzilor şi majorărilor aferente.
Competenţa consiliilor locale se materializează în:
- stabilirea de cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în lege, de
până la 50% conform art. 489 alin (2) din Codul fiscal, cu excepţia celor prevăzute
la art. 494 alin.10 lit. b) şi c) cu privire la taxele judiciare şi extrajudiciare de timbru;
Cotele adiţionale vor fi stabilite în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale,
geografice precum şi de necesităţile bugetului local;
- majorarea impozitului pe terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, cu
până la 500%, începând cu al treilea an, şi a impozitului pe clădiri respectiv impozitul
pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;
Propunem Consiliului Local aprobarea majorarii impozitului/taxei pe terenul
agricol nelucrat timp de 2 ani si a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite
situate in intravilan cu 200%, conform art. 489, alin (4), (5), si (6) din legea 227/2015
privind Codul fiscal.
- stabilirea cotelor impozitelor şi taxelor locale când acestea se determină pe bază de
cotă procentuală, iar prin codul fiscal se stabilesc limite minime şi maxime;
- stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în
sumă fixă şi se stabilesc limite minime şi maxime;
- posibilitatea stabilirii bonificaţiei de pană la 10%, conform art. 462 alin. (2), art.
467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, când impozitele pe clădiri , teren, auto
datorate pe întregul an de contribuabili se achită integral până la data de 31 martie,
inclusiv;
- acordari de scutiri sau reduceri de impozite/taxe , individual, pentru impozite/taxe
pe cladiri, teren, sau pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor de
constructii.
- instituirea impozitului pe spectacole, conform art. 480 din Codul fiscal;
- adoptarea taxelor speciale conform art. 484 din Codul fiscal şi ,,alte taxe locale”

conform art. 486 din Codul fiscal;
- delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan.
Conform prevederilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, impozitul
pe clădiri la persoane fizice în mediul urban se calculează, după cum urmează:
a) În cazul clădirilor rezidenţiale şi a clădirilor anexă prin aplicarea unei
cote de impozitare cuprinsă între 0,08 - 0,2% la valoarea impozabilă a
clădirii. Valoarea impozabilă în lei /mp. este cea stabilită în ANEXA 1.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea
clădirii cu coeficientul de corecţie prevăzut pentru rangul localităţii şi
zonă.
Propunem Consiliului Local al Orasului Agnita aprobarea unei cote de
0,095%.
b) În cazul clădirilor nerezidenţiale aflate in poroprietatea persoanelor
fizice prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Propunem Consiliului Local aprobarea unei cote de 0,2%.
În cazul în care valoarea de impozitare nu poate fi calculată conform
aliniatului precedent, literele a), b), c), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de
2% asupra valorii impozabile determinată după regula clădirilor rezidenţiale.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Impozitul pe căldiri/taxa pe clădiri la persoane juridice se calculează după
cum urmează:
a) În cazul clădirilor rezidenţiale prin aplicarea unei cote
cuprinse între 0,08-0,2% la valoarea impozabilă a clădirii.
Propunem Consiliului Local aprobarea unei cote de 0,2%.
b) În cazul clădirilor nerezidenţiale prin aplicarea unei cote cuprinse între
0,2 - 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.
Propunem Consiliului Local aprobarea unei cote de 1,3%.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a
clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe
clădiri este de 5%.
Impozitul pe teren/taxa pe teren:
Impozitul /taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa de teren, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona conform încadrării făcute de consiliul
local şi categoria de folosinţă a terenului.
a.)Impozitul/ taxa pe teren intravilan:
· În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat
în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în

suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în ANEXA 1 CAP. III, art. 465 alin. (2);
· În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru
suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in
ANEXA 1, CAP.III, art. 465 alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul
de corecţie corespunzător prevăzut la art. 465, alin. (5) din Legea nr. 227/2015, şi
care în cazul localităţilor de rang III este 3.
a)Impozitul/taxa pe terenul situat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare categoriei de
folosinţă a terenului (ANEXA 1, art.465, alin.(7) înmulţită cu coeficientul de
corecţie aferent zonei, prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează:
în funcţie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrică a
acestuia, suma în lei pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta,
pentru mijloacele de transport prevăzute de art. 470 alin.(2) din Legea 227/2015;
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum
50%.
Propunem Consiliului Local aprobarea unei cote de reducere de 50%;
pentru mijloacele de transport prevăzute de art.470 alin. (5) şi (6) în
funcţie de numărul de axe, sistemul de suspensie, masa totală maximă autorizată;
în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combinaţie de autovehicule, impozitul asupra mijlocului de transport este
egală cu suma corespunzătoare masei totale maxime autorizate.
Nivelul impozitului asupra mijloacelor de transport se regăseşte în ANEXA 1,
CAP. IV.
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţilor:
Orice persoană fizică sau juridică ce trebuie să obţină un certificat, aviz sau
altă autorizaţie prevăzută la cap.V din Legea 227/2015 privind Codul fiscal trebuie să
achite o taxa la nivelul aprobat de Consiliul Local înainte de a i se elibera certificatul,
avizul sau autorizaţia necesară.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Conform art. 475 alin (2) din Legea nr. 227/2015, taxele pentru eliberarea
atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la
80 lei, inclusiv.
Propunem consiliului local aprobarea următoarelor taxe:
- Taxa atestat de producător 60 lei/ buc.;
- Taxa eliberare carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol
15 lei / buc..
Conform art. 475 alin (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
persoanele a căror activitate se încadează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi
distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
aprobata prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007,
datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui
rază administrativ teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberare/viză

anuală a autorizaţiei, în sumă de
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv si
propunem suma de 1.740 lei pentru eliberare autorizatie si 870 lei pentru viza anuala.
b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m si propunem
suma de 4.000 lei pentru eliberare autorizatie si 2.000 lei pentru viza anuala.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea
cotei stabilite de Consiliul Local la valoarea serviciilor de publicitate şi reclamă. Cota
prevăzută în Legea nr.227/2015 este cuprinsă între 1 si 3 %.
Propunem Consiliul Local al orasului Agnita aprobarea cotei de 3%.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate într-un loc public, datorează taxă pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, care se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri
pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau
publicitate cu suma stabilită de consiliul local, după cum urmează:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o activitate
economică, suma este de până la 32 lei, inclusiv;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv.
Propunem Consiliul Local aprobarea următoarelor taxe: 32 lei în primul caz,
23 lei în al doilea caz.
Impozitul pe spectacole se datorează, conform cap.VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, de orice persoană care organizează o manifestare
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în următoarele cote:
a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de
teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă internă sau internaţională;
b) până la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate
la lit. a).
Propunem Consiliul Local al orasului Agnita aprobarea următoarelor cote: 2%
în primul caz, 5% în al doilea caz.
Taxe speciale:
Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot
adopta taxe speciale.
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local,
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care
sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a
acestui tip de serviciu.
Propunem aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fara
contract de prestari servicii din orasul Agnita si satele Coves si Ruja in valoare de
6,80 lei, suma ce a fost stabilita si pentru anul 2016.
Alte taxe locale:
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă prevăzută
de alin. (4) al art. 486 din Legea nr.227/2015 este în cuantum de 500 lei şi poate fi
majorată prin hotărâre a Consiliului Local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din
această valoare.

Alte taxe locale care au fos mentinute la fel ca in anul 2016, stabilite conform
art.486 din Codul fiscal sunt cele propuse la capitolul X din anexa nr. 1 la proiectul
de hotarare.
Alte aspecte fiscale:
Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie a impozitului datorat pentru
întregul an la clădiri, teren şi mijloacele de transport se poate acorda bonificaţie de
până la 10% .
Propunem Consiliului Local acoradrea unei bonificaţii de 10% pentru plata
până la 31 martie 2017 a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport pentru
persoanele fizice şi de 10 % pentru plata până la 31 martie 2017 a impozitului pe
clădiri, teren şi mijloace de transport pentru persoanele juridice.
Nedepunerea declaraţiilor la impozite şi taxe locale sau depunerea peste
termenul prevăzut de lege, încălcarea normelor tehnice privind tiparirea,
înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare
la spectacole, costituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi conform cap.XI art.
493 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Taxele extrajudiciare de timbru sunt aprobate prin Legea nr.117/1999 cu
modificările ulterioare şi sunt prezentate în ANEXA 1 punctul II.
Taxele judiciare de timbru sunt reglementate de OUG 80/2013 privind taxele
judiciare de timbre cu modificarile si completarile ulterioare si se plătesc de debitorul
taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri
al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii
administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după
caz, în care persoana juridică are sediul social.(ANEXA I, punctul III)
De asemenea propunem Consiliului Local aprobarea Anexei 2 la HCL,
privind Taxele percepute pentru locuri publice, taxe locale pentru piata de alimente,
produse industriale si Targ, precum si a Anexei 3 la HCL privind Taxelesi tarifele
pentru activitatea serviciului de Gospodarie Comunala.

Primar,
ing.Dragoman Ioan

Sef serviciu venituri si cheltuieli,
Ec. Murgoci Mihaela

