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RAPORT DE FUNDAMENTARE
al proiectului privind propunerea de  stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul

2016

Prin expunerea de motive,  Primarul Comunei Raciu  propune elaborarea unui proiect de hotarare
cu privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2016, precum si a unor 
taxe speciale, pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Raciu  in 
scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

 Impozitele si taxele locale sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/08.09.2015 
privind Codul fiscal 2016, si constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ 
teritoriale, avand ca surse:

 impozitul/taxa pe cladiri,

 impozitul/taxa pe teren, 

 impozitul pe mijloace de transport, 

 taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, 

 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, 

 impozitul pe spectacole,

 taxe speciale, 

 taxe extrajudiciare de timbru, taxe judiciara de timbru, 

 alte taxe locale.

    Potrivit  art. 489: Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile
judetene 
 (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive,
poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute in prezentul titlu, in funcţie
de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale,
cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c)- taxele judiciare si extrajudiciare de
timbru.
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile
maxime stabilite in prezentul titlu.
 
  Propunem Consiliului Local pentru anul 2016, urmatoarele: 
1)  Aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale  si  alte  taxe
asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016, sunt prezentate in Anexa
nr.1 la proiectul de hotarare. 
2) Acordarea bonificatiei de 10% contribuabililor persoane fizice si 5% contribuabililor persoane
juridice, pentru plata cu anticipatie pana la 31 martie 2016, a impozitului pe cladiri, impozitului
pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport. 
3) Stabilirea zonelor de impozitare.

                                                                                                                          Intocmit,



                                                                                                                           Consilier ITL


