ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
COMUNA VALEA LUNGĂ

Str. Victoriei, nr. 328B, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

NR. _________/ ___. ___. _______

REFERAT
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
incepand cu anul 2017

Subsemnata Ivasca Ancuta, inspector de specialitate in cadrul Primariei Valea Lunga, avand in
vedere urmatoarele prevederi legale: Legea 227/2015 privind noul Cod Fiscal; Legea 207/2015 privind Codul
de Procedura Fiscala; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanata Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare; O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, O.U.G. nr. 41/2015; O.U.G. nr. 46/2016 pentru
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, propun spre dezbatere si aprobare nivelul impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:
1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru 2017 conform Anexelor nr. 1-2;
2. Impozitele se plătesc anual, în 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.
3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri, teren si a mijloacelor de transport, datorate pentru
intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, pana la data de 31.03.2017, se acorda o
bonificatie de 10 %;
4. Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiasi buget local de
contribuabili, de pana la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plateste integral pana la primul termen de plata;

1

5. Beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri, pe teren, mijloace de transport, precum si a
taxelor speciale, persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I
de invaliditate;
6. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru
intregul an fiscal de persoana care are in proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior,
fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;
7. Procedurile de acordare de facilitati fiscale, de scutire sau reducere la plata impozitului este redat in
Anexa nr. 3;
8. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozitele si alte taxe locale este cuprinsa in
Anexa nr. 4;
9. Neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale atrage după sine calcularea de majorări si penalitati
de întârziere şi sanctiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare;
10. Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.
11. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte din prezenta.

Intocmit,
IVAŞCA ANCUŢA
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