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RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea impozitelor titaxelor locale, precum 9i a taxelor speciale

in comuna Marlsel, pentru an]ul2022

AvSnd in vedere proiectulde hotSrare cu privire la stabilirea impozitelor 9i

taxelor locale in comuna Marisel, pentru anul 2022.

in conformitate cu prevederile Legii ff.22712oL5, privind Codul Fiscal Titlul

lx "lmpozite gitaxe locale" art. 266 alin. 5 ii alin. 6 9i art. 96 alin 3 al Legii nr'

2O7l21f5 privind Codul de procedur; fiscalS, art. 9 alin. l din Legea nr.544l2OOl

privind liberul acces la informaliile de interes public cu modificirile ti completerile

ulterioare, ale art.5. alin.(1,2) art.20 alin(1) lit b, art.27 ti art. 30 din Legea nr'

27312006 ptlvlnd tinanlele publice locale cu modificirile 9i complet;rile

ulterioare. in baza Legii nr.227 /2O!5, privind Codul Fiscal, consiliul local are

competenla si stabileasci : - Cota impozitelor gitaxelor locale, dupd caz , cand

acestea se determinS pe bazi de coti procentualS, iar prin Codul Fiscal sunt

previzute limitele minime gi maxime - cuantumul impozitelor Sitaxelor locale,

cand acestea sunt prevSzute in sum; fixe - taxele locale prevSzute la art.486 din

codul Fiscal- taxele speciale previzute la art.484 din Codul Fiscal - stabilirea

nivelu lui bonificatiei de p6nd la 10 %, conform prevederilor art. 462 alin.2, aft.

467 alin.2 5i art. 47 2. alin 2 din Codul Fiscal.

intruc6t cuantumul taxelor speciale 9i ale altor taxe locale nu sunt stabilite

prin codulfiscal, cu exceplia taxei pentru indeplinirea procedurii de divor! pe cale

administrativi 5i a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hotdrare a consiliului local,

acestea nu intri sub incidenla indexirii; se impune astfel stabilirea nivelurilor

taxelor speciale 5i ale altor taxe locale pentru anul 2022 prin hot6rerea anuald a



consiliului local de stabilire a impozitelor 5i taxelor locale, in condiliile art.4g9
alin(1) $i (2) din Legea N.221/2015 actuatizate'.

Av6nd in vedere cele prezentate maisus, precum,i prevederile Legii nr.
544/2O0L, privind liberulacces la informaliile de interes public _ cu modificdrile 5i
completirile ulterioare propun aprobarea proiectului de hot;rare cu privire la
stabilirea impozitelor ti taxelor locale, precum ,i a taxelor speciale in comuna
Marisel, pentru anul 2022.
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