JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI DOBA
BIROUL CONTABILITATE, ACHIZITII PUBLICE, IMPOZITE SITAXE LOCALE

NR. 1993t14.04.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotarare

privind impozite si taxe locale pentru anul fiscal 20Zl
Confbrm art. 49l, alin.(1) din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile gi
conrpletdrile ulterioare: "ln cazul oricdrui impozit saLr oricdrei taxe locale, care constd intr-o cmr,tmitir
,suntd in lei sau care esle stabilitd pe baza unei anumile sunte in lei, sumele respective se inclexeuzir
onuol, pind la 30 aprilie tinLnd cont tle rata infla{ieipentru unul./iscul unterior, comnnicatii pe s,iteurile o/iciale ctle Ministerului Finanlelor Publice ;i Ministerultti Dezvoltdrii Regionale
;i
Adm inistraie i Publ ice. "

Totodata, potrivit art. 491, alin. (3) din l.egea nr. 22712015 privind Codul Fiscal, clr
modificarile si completdrile ulterioare: ,,Dacd hotdrdreo consiliului local nu a
.fost adoptcrtir ur cel
pulin 3 zile lucrcitoare tnctinte de expirarea exerci{iutui bugetar, in anul fiscal urmdior, tn ccrzul
oriciirui itttpozil s'au oricdrei taxe locale, care consld tntr-o anumitd sumii in lei sau care este stabilitd
pe buzct unei antilttite t;unxe tn lei ori se determind prin aplicarea unei cote procentuale, se aplicd 1e
ciitre compartimentul tle resort clin aporatul cle speciolitute ol primurului, nivelurile maxime
prevriqute cle presentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (l).',

alin. I mentionat anterior se aprobf, prin hotdrdre a Consiliului Local
in anul fiscal urmdtor.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finan{elor "Pentru indexarea impozitelor qi
taxelor locale afercnte anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflaliei de3,8%o".
Potrivit site-ului oflcial al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administra{iei publice Directia de Politici Publice si Bugetare, rata infla(iei pentru anul 2019 este de 3,B o/o.
Prin unnare, se impune indexarea, pentru atrul 2027, a impozitelor qi taxelor locale prevdzute
la fitlul IX din Legea nr.22112015, cu rata inflaliei de 3,8 o/o.
S-a adar-rgat taxa pentru ir-rchirierea meselor si bancutelor din caminele cultural: 30 cjc lei/zi
Sumele indexate confbrm

Ei se aplic6

pachetr-rl-2 bancute si o masa

in

acest sens, prin proiectul de hotdrAre privincl indexarea irnpozitelor
;i taxelor locale pentru
anr-il fiscal 2021 (Anexa la proiect), se propllne ca in cazul oricdrui impozit sau oricdrei taxe iocale,
care cot-tstd intr-o anumitd sumf, in lei sau care este stabilitd pebazaunei anumite sume i1 lei, sumele
respective si se indexeze cu rata inflaliei pentru anul 2019. La sfarsitul anului 2020, se va ir.ritia u.
nou proiect de hotarare prin care se vor stabili si taxele special pentru anul fiscal 2021.
Proiectr"rl de hotarare irnpreuna cu intreaga clocumentatie va

Consiliului local al comunei Doba

Primar,
Ing. Ghetina Mihai

fi

supus spre dezbatere si aprobare

