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Nr. IIA/8376 din 16.11.2012
RAPORT
privind instituirea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal
2013
Veniturile bugetelor locale se formează din venituri proprii, cote şi sume
defalcate din impozitul pe venit, respectiv TVA datorate bugetului de stat şi
repartizate bugetelor locale din veniturile cu destinaţie specială.
Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliile locale şi
judeţene, prin adoptarea de hotărâri în limitele şi condiţiile Legii nr.571/2003
privind aprobarea Codului fiscal cu modificările ulterioare.
Conform art.292 din Legea nr.571/2003 în cazul oricărui impozit
sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele se indexează o dată la 3
ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare. Sumele
indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul
Administrației și Internelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Ultrima
hotărâre adoptată în acest sens este Hotărârea Guvernului României
nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și
taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010, în anul 2012 neefectuându-se indexarea cu
16% a valorilor impozabile pentru următorii 3 ani, datorită depășirii
termenului dec aprobare de 30 aprilie 2012.
În baza art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, nivelul impozitelor și taxelor locale
poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, județene și
Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu excepția taxelor
prevăzute la art.263 alin.(4) și (5) și la art.295 alin.(11) lit.b)-d).
Având în vedere nivelurile nemajorate ale impozitelor și taxelor locale stabilite
pentru anii 2012,2011,2012 și situația economico-socială, propunem
menținerea impozitelor și taxelor locale din anul 2012 și pentru anul fiscal
2013.
Având în vedere:
- prevederile art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile titlului IX din Legea nr.571/2003 privind aprobarea Codului
fiscal modificată prin Legea nr. 343/2006 ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
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- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,

Propunem Consiliului Judeţean aprobarea proiectului de
hotărâre privind instituirea unor im pozite şi tax e locale pentru anul
2013.

Taxele propuse în anexa la proiectul de hotărâre au rămas la acelaşi
nivel, cum au fost stabilite în Hotărârea Guvernului nr.956 / 2009 , adoptată
în condiţiile art.III din Legea nr.343/2006.
Proiectul de hotărâre iniţiat , va fi adus la cunoştinţa publică în
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, prin anunţ în mass - medie şi
pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Solicit ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut în comisii şi supus
adoptării în plenul Consiliului Judeţean.
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