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Nr. 18949/16.06.2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2023
Indexarea impozitelor și taxelor locale este o obligație impusă prin legislația
fiscală potrivit căreia autoritățile publice locale sunt responsabile cu adoptarea unei
hotărâri în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală (art. 491 din
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal).
De asemenea, tot cu rata inflației se indexează sumele reprezentând limitele
amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea
publică locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal („(7)
Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.”).
Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității
publice locale de a adopta o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit
sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxel ocale, care constă întro 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,
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale
ale Ministerului Finanţelor Publice şi MinisteruluiDezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local
şise aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile
lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului 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 aplicarea unei
cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de
specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate
potrivit prevederilor alin. (1).
De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor
contravenționale prevăzute de Legea nr. 227 / 2015 sau instituite de autoritatea publică
locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal („(7) Limitele
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amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.”).
Potrivit prevederilor art. 3 lit. (d) din Legea nr. 227 / 2015, fiscalitatea la nivelul
administrației locale trebuie să aibă în vedere eficiența impunerii care „asigură niveluri
similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea
randamentului impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic,
atât în perioadele de avânt economic, cât și în cele de criză.”
Unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul să instituie
și sa perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru
finantarea activităților stabilite în competența acestor autorități.
Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor.
In conformitate cu prevederile art. 493 alin (7) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, limitele amenzilor prevazute la
alin.(3)si (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor locale conform procedurii
stabilite la art. 491.
La sectiunea rata inflatiei, pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor
Publice si Administraţiei, Directia Generala Administratie Publica, Directia pentru
Politici Fiscale si Bugetare Locale (www.dpfbl.mdrap.ro) este afisata rata inflației
pentru anul 2021 de 5.1%.
In conformitate cu prevederile art. 489 din Codul fiscal, autoritatea deliberativă a
administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote
adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în acesta, în funcţie de următoarele
criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu
excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b). Cotele adiționale stabilite nu pot
fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite prin lege.
Prin proiectul de hotărâre se propune ca, pentru anul 2023, nivelul impozitelor si
taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilit pe baza unei
anumite sume în lei, sa fie indexat cu rata inflației comunicata pentru anul 2021, iar
cotele procentuale de impozitare ce se aplica asupra valorilor impozabile in vederea
determinarii si stabilirii impozitului/taxei, sa ramana la nivelul aprobat pentru anul
2022.
De asemenea, cotele adiționale la unele impozite si taxe aprobate pentru anul
2022, sa ramana la acelasi nivel si in anul 2023, avandu-se în vedere necesitățile
bugetare locale pentru susținerea programelor de dezvoltare economico-socială și de
mediu ale municipiului.
Facilitatile fiscale vor fi acordate in baza procedurilor aprobate de catre consiliul
local. Pentru anul 2023 procedurile aprobate prin hotararile anterioare isi pastreaza
aplicabilitatea.
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Proiectul de hotărâre include toate modificările legislative aduse Legii nr. 227 /
2015 privind Codul fiscal.
Prin proiectul de hotarare se supune aprobarii si plafonul obligatiilor fiscale
restante, datorate de catre debitorii persoane fizice si juridice, ce vor fi mentionati in
lista ce se va publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator
celui de raportare, conform art. 162, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, respectiv pentru persoane fizice – 500 lei, iar pentru
persoane juridice- 1000 lei.
Totodata, supun aprobarii consiliului local propunerea de majorare in anul fiscal
2023 a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren cu 300% pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Campulung, identificate
potrivit Regulamentului aprobat prin HCL nr. 120/august 2018.
Față de cele expuse anterior, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu
privire la stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.
Primar,
Elena-Valerica Lasconi
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