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RAPORT
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în
anul fiscal 2022

În conformitate cu prevederile art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe
locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite
sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către
consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.
Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269/21.12.2020, articolul 491 a fost
completat cu alineatul (11), care are următorul cuprins: prin excepție de la prevederile alin.
(1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 47 alin. (5) și (6) se indexează anual în
funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru
utilizarea anumitor infrastructure. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime,
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanțelor și Ministerlui Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Art.
470 alin, (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, se referă la impozitul pe miloacele de transport în cazul unui autovehicul de
transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, iar alin. (6)
se referă la impozitul pe mijloacele de transport în cazul unei combinații de autovehicule,
un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone.
Impozitul pentru aceste mijloace de transport se va indexa în anul 2021, după
publicarea în Jurnalul Uniunii Europene a ratei de schimb a monedei euro în vigoare în
prima zi lucrătoare a lunii octombrie, în funcție de nivelurile minime prevăzute în Directiva
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructuri.
Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269/21.12.2020 a fost modificat și alineatul
(2) al articolului 491, în sensul că, sumele indexate conform alin. (1 ) și (11) se aprobă prin
hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.

În conformitate cu prevederile art. 491 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă hotărârea consiliului local nu a
fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în
anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ori se
determină prin aplicare unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de
resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul
cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).
În conformitate cu prevederile art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, limitele amenzilor prevăzute la alin.
(3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale, conform procedurii stabilite la
art. 491.
Pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
I
y
'
(http://www.mlpda.ro), la secțiunea Administrație Publică, Politici Fiscale și
Bugetare Locale, este afișată rata inflatiei pentru anul 2020 de 2,6%.
Pe site-ul Ministerului Finantelor (http://www.mfinante.gov.ro), la secțiunea
Domenii / Fiscalitate / Impozite si Taxe / Noutăți, este postat Comunicatul de presă
nr.16/14.01.2021 al Institutului Național de Statistică din care rezultă că rata inflației
pentru anul 2020 este 2,6%.
În conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea deliberativă a administrației
publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la
impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul Titlul IX, în funcție de următoarele
criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum și de necesitățile bugetare
locale.
Cotele adiționale stabilite nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime
stabilite în Codul Fiscal, iar criteriile se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a
administrației publice locale.
În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune ca în cazul oricărui impozit
sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită suma în lei sau care este stabilită pe
baza unei anumite sume în lei și în cazul amenzilor, sumele respective să se indexeze în
rata inflatiei pentru anul 2020, stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal
2022, precum și stabilirea unor cote adiționale la impozitele și taxele locale pentru anul
fiscal 2022.
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