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AVIZAT,
Sef birou
Bogdanov Loredana

APROBAT,
Primar
Negrei Ioan

REFERAT
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2021 in Comuna Vinga
- in atentia comisiei economice si a primarului Comunei Vinga
Potrivit prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015: Autoritatea deliberativa a administratiei
publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele
locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice,
precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. (10) lit. b) si c).
Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime
stabilite in Codul fiscal.
In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 consiliul local are competenta sa stabilească cote
aditionale la impozitele si taxele locale, când acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin
lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale
prevăzute in suma fixa, stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile Titlului IX din Codul
Fiscal, stabilirea nivelului bonificaţiei de pana la 10% conform prevederilor art. 462 alin. 2, art. 467
alin. 2, si art. 472 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 489 cu
pana la 50 % din Codul fiscal, procedura de acordare a facilitaţilor fiscale categoriilor de persoane
fizice si juridice prevăzute in Codul fiscal.
De asemenea potrivit prevederile art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015: In cazul oricarui
impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza
unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre
consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice.
Indexarea pentru anul 2021 a impozitelor si taxelor locale cuprinse in Titlul IX din Legea nr
227/2015 privind Codul fiscal s-a facut cu rata inflatiei de 1,3% prin HCL Vinga nr. 42 din
27.04.2018, cu 4,6% prin HCL Vinga nr. 12 din 21.02.2019 si 3.8% prin HCL Vinga nr. 36 din
30.04.2020.
In conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, domeniile
în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul
acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale.
Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru funcţionarea
unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba
taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual.
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Având in vedere cele prezentate mai sus,
PROPUN:

1. Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, conform anexelor, după cum
urmează :
- anexa nr. l care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2021, majorate cu cota
aditionala de 10% fata de nivelurile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru care
s-a aplicat indexarea cu rata inflatiei in cota de 1,3%, 4,6% si de 3,8%, prin HCL Vinga nr. 42 din
27.04.2018, HCL Vinga nr. 12 din 21.02.2019 si HCL Vinga nr. 36 din 30.04.2020;
- anexa nr. 2 care cuprinde taxele speciale;
- anexa nr. 3 care cuprinde categoriile de cladiri, terenuri, mijloace de transport si alte
taxe locale care sunt scutite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau care pot fi scutite de
ctre Consiliul local Vinga.
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul referat.

Inspector de specialitate
Insp. Neagu Cosmin
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