ROMANIA
JUD. CARAS SEVERIN
ORAS MOLDOVA NOUA
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul
fiscal 2020 pe raza orasului Moldova Noua
La artr. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si
completarile ulterioare , se precizeaza clar obligatia indexarii impozitelor si taxelor
locale :
(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale , care consta intr-o
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei ,sumele
respective se indexeaza anual ,pana la data de 30 aprilie , de catre consiliile locale ,
tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior , comunicata pe site-urile oficiale
ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice.
(2) Sumele indexate conform alin.(1) se aproba prin hotarare a consiliului local
si se aplica in anul fiscal urmator .
(3) 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).
De asemenea art.493 alin.(7) prevede ca :
(7)Limitele amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.491
Conform datelor institutului de statistica , rata inflatiei pentru anul 2018 a fost
de 4,6%.
Prin proiectul de hotarare am propus indexarea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2020 ca nivelul impozitelor si taxelor care constau intr-o anumita suma in
lei , cat si limitele amenzilor sa fie indexate cu rata inflatiei de 4,6 % , fata de taxele si
impozitele locale stabilite pentru anul fiscal 2019, conform anexelor 1-4.
Fata de aceste prevederi legale supunem spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotarare de mai sus .
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