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REFERAT
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
In baza Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
indexat cu rata inflatiei in procent de 4,63 % conform I.N.S
- H.G. nr. 1 / 2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal ;
- Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala ;
- Legea nr. 2015 / 2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 52 / 2003 privind Tansparenta decizionala in administratia publica locala;
- Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii ;
- prevederile art. 491 alin(1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si datele
comunicate de catre Institutul National de Statistica pe site-ul oficial INS: www,insse.ro;
- Ordinul nr. 1430 / 2005 al M.T.C.T., pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50 / 1991, propun stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020, dupa cum
urmeaza:
1. Capitolul I - Dispozitii generale
1. Capitolul II – Impozitul si taxa pe cladiri;
2. Capitolul III – Impozitul si taxa pe teren ;
3. Capitolul V – Impozitul pe mijloace de transport ;
4. Capitolul VI – Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor in domeniul
constructiilor;
5. Capitolul VII – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ;
6. Capitolul VIII– Impozitul pe spectacol ;
7. Capitolul IX – Taxe speciale ;
8. Capitolul X – Alte taxe locale
9. Capitolul XI – Dispozitii finale ;
Avand in vedere posibilitatile financiare ale contribuabililor, varsta avansata, precum si
productivitatea scazuta a terenurilor din comuna Oniceni, propun ca pentru anul 2020 nivelul
impozitelor si taxelor locale sa se mentina la nivelul anului 2019, si propun spre indexarea cu rata
inflatiei de 4,63 % a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, precum si amenzile prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Nivelurile indexate cu rata inflatiei de 4,63 % pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2020 sunt
prezentate in Anexa nr. 1
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