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RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la Proiectul de hotdrdre
privind aprobarea indexarii impozitelor qi taxelor locale
pe anul 2020, cu rata inflaliei de 4,6oh

,

Impozitele gi taxele locale constituie sursd importantd de venituri , utilizate pentru
cheltuielile publice a cdror finanlare se asigurd de la bugetul local, in condiliile legii.
Inbaza prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul fiscal cu modific6rile si
completirile ulterioare, Consiliile locale adoptd pentru anul fiscal urmdtor, hotdr6ri
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale referitoare la:
a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupd caz, cdnd acestea se determind
pe bazd de cot6 procentuald, iar prin Legea ff. 22712015 privind Codul fiscal, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, sunt prevdzute limite minime gi maxime;
b) stabilirea cuantumului impozitelor qi taxelor locale, c6nd acestea sunt prevdzute in
sumd fixd, in limitele prevdzute de Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
c) adoptarea taxelor speciale prevdzute la art. 484 gi instituirea altor taxe locale
prevdzute la art.486 din Legea rc. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
d) stabilirea nivelului bonificaliei de pdni la l|Yo, conform prevederilor art. 462 alin.
(2), art.467 alin. (2) qi art. 472 alin. (2) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
e) majorarea impozitelor gi taxelor locale, conform art. 489 din Legea nr. 22712015
privind Codul fiscal, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Analizand Proiectul de hotdrdre privind aprobarea indexarii impozitelor gi taxelor
locale, pe anul 2020, cu rata inflaliei de 4,60/o, initiat de Primarul comunei Bobota in
conformitate cu prevederile art. 45 aIin. 6 din Legea administratiei publice locale nr.
21512001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, observam ca obiectul
acesteia se refera la aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 curata
inflafiei de 4,60/o, conform art. 491 din Legea rtr.227l20l5 privind Codul fiscal, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, ,,(1) in cantl oricSrui impozit sau oricdrei taxe
locale, care constd intr-o anumit[ sumd in lei sau care este stabilitd pe baza unei anumite
sume in lei, sumele respective se indexeazd anual, pAnd la data de 30 aprilie, de cdtre
consiliile locale, [in6nd cont de rcta infla\iei pentru anul fiscal anterior, comunicatd pe

site-urile oficiale ale Ministerului Finanlelor Publice gi Ministerului Dezvoltdrii
Regionale qi Administraliei Publice.
Intrucat a fost publicat pe situl Ministerului Dezvoltarii Regionale, administratiei
Publice si Fondurilor Europene, comunicatul de presa nr. L7114.0I.2019 al INS, conform
caruia rata inflatiei pentru anul 2018 este de 4,6oh, iar scopul autonomiei locale are la baza
dreptul si obligatia sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale conform legii,
observam ca initiatorul proiectului de hotarare a invocat prevederile legale ale art. 491 din
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal.
Precizam capanala sfarsitul anului 2019 se va initia un nou proiect de hotarare prin
care se vor stabili impozitele si taxele locale aferente anului 2020 (modalitate de calcul,
facilitati fiscale, aplicare cote aditionale), urmand cala stabilirea cuantumului acestora sa
se tina seama de aceasta indexare. De asemenea reamintim ca indexarea impozitelor si
taxelor locale cu rata inflatiei este o obligatie legala a autoritatii deliberative.
In concluzie, tinand cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenta
decizionala a Consiliului Local al comunei Bobota, in aceasta privinta, propunem
aprobarea proiectul de hotdr6re privind aprobarea indexarii impozitelor qi taxelor locale,
pe anul 2020, cu rata inflafiei de 4,60/o.
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