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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul

2022 cu rata de inflație de 2,6%

Principiul autonomiei locale, statornic prin dispozițiile Ordonanței de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, reprezintă în esență dreptul si capacitatea efectivă a

autoritaților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona toate

treburile publice care intră în sfera proprie de activitate.

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 Ministeru1ui Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Art. 470 alin, (5)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
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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.

În conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, autoritățile administrației publice locale au competența de a

stabili si aproba impozitele si taxele locale în limitele și în condițiile legii.

De asemenea dispozițiile art.491 din Codul Fiscal instituite în sarcina

autotității publice locale obligația de adopta, pâna la data de 30 aprilie, o hotărâre in

vederea indexării sumelor reprezentând impozitele și taxele locale, astfel :

1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă înt-o

anumită suma în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume in lei, sumele

respective se indexează annual, pâna la data de 30 aprilie, de către consiliile locale,

tinând cont de rata de inflație pentu anual fiscal anterior, comunicată pe site-urile

oficiale ale Ministerului Finanțetor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrției Publice.

2) Prin exepție de la prevederile alin. 1, sumele prevăzute in art.470, alin. 5

si alin. 6 se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro in vigoare

în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată in Jurnalul Uniunii

Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare

vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb

a monedei euro și nivelurile minime, exprimate in euro, prevăzute in Directiva

1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor

infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțetor Publice și

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

3) Sumele indexate conform alin 1 si alin. 2 se aprobă prin hotărâre a

Consiliului Local și se aplica în anul fiscal următor.

Rata inflației pentru anul 2020 – comunicată pe site-urile oficiale ale

Institutului Național de Statistică, Ministerul Finanțelor Publice si Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice li Administrației – este de 2,6%.



La sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre privind

impozitele si taxele locale aferente anului 2022, la stabilirea acestora urmând să se

tina seama de aceasta indexare.

Prin urmare, propun spre analiză Consiliului Local al Comunei Mosoaia,

proiectul de hotarâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

cu rata inflației de 2,6%, pe care vă rog să îl adoptați în forma și conținutul redactat.

Inițiator,
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