JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA ALEXANDRIA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR.9596/14.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2022
Conform art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare: ”In 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, sumele respective se indexează
anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraiei Publice.”
Potrivit art.491alin. (1^1) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare:
„(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6)
se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul
de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale
ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.”

Totodata, potrivit art. 491,alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare: „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).”
Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și
taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 2,6%”.
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administrațive, rata
inflației pentru anul 2020 este de 2 ,6 %.
Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2022, a impozitelor și taxelor locale prevăzute
la Titlul IX din Legea nr.227/2015.
În acest sens, prin proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul fiscal 2022 (Anexa la proiect), se propune ca 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, sumele
respective să se indexeze cu rata inflației. La sfarsitul anului 2021, se va initia un nou proiect de
hotarare prin care se vor stabili si alte taxe locale pentru anul fiscal 2022.
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare
Consiliului local al municipiului Alexandria.
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