MUNICIPIUL MARGHITA
BIROUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Nr.
4494
/16.07.2008
APROBAT:
PRIMAR,
Ing. TALPOS DOREL MARCEL
REFERAT
privind propunerea de stabilire a nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
Analizand prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, in care la Titlul IX Impozite si
taxe locale si cap.X Alte taxe locale, este stabilit cadrul legal pentru impozitele si taxele ce se
constituie in venituri la bugetele locale, Biroul taxe si impozite locale inainteaza spre analiza
Consiliului local al municipiului Marghita propunerile privind stabilirea nivelului taxelor
locale pentru anul 2009.
Potrivit art.287: Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile
judetene
Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana
la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz,
cu exceptia taxelor prevazute la art.263 alin.(4) si (5) si la art.295 alin.(11) lit.b)-d)( care se
regasesc in anexa Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).
Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal partea 288(1):
(1)Consiliile locale adopta , in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei. Parte I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, a
fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
referitoare la:
 stabilirea cotei impozitelor sau taxelor, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de
cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;
 stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in
suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de hotararea Guvernului prin care
nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza in conditiile
art.292 din Codul fiscal;
 instituirea taxelor locale prevazute la art.283 din Codul fiscal (alte taxe locale);
 stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform prevederilor art.255 alin.(2),
art. 260 alin.(2) si art 265 alin.(2) din Codul fiscal;
 majorarea, in termenul prevazut la art.288 alin.(1) din Codul fiscal, a impozitelor si
taxelor locale, conform art.287 din Codul fiscal;
 delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere
prevederile punctului 9alin.(2)din Normele Metodologice-Codul Fiscal;
 procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice si juridice,
prevazute la art.286 din Codul fiscal;

adoptarea oricaror alte hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme
metodologice;
- procedurile de calcul si de plata a taxelor prevazute de art. 283 alin.(3) din Codul fiscal.
(2) Termenul de hotarari din cuprinsul art.288 alin.(1) din Codul fiscal constituie actele de
autoritate pe care la adopta consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti/consiliile judetene in exercitarea atributiilor acestora, prevazute de lege.
(3) Hotararile privind stabilirea impozitelor, a taxelor locale si a taxelor speciale, inclusiv a
celor prin care se aproba modificari sau completari la acestea, precum si hotararile prin care se
acorda facilitati fiscale se publica:
-in mod obligatoriu, in monitorul oficial a judetului/municipiului Bucuresti, in conditiile
Ordonantei Guvernului nr.75/2003, chiar daca publicarea se face si potrivit prevederilor lit.b);
-in monitoarele oficiale ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se
editeaza, in conditiile Ordonantei Guvernului nr.75/2003;
-prin oricare alte modalitati prevazute de lege.


Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal partea 296(1):
290(1)
Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007,2008 si 2009 se vor stabili avandu-se
in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in
conditiile art III din Legea nr. 343/2006
Avand in vedere cele de mai sus, supunem atentiei Consiliului local, proiectul de hotarare
privind impozitele si taxele locale pentru anul 2009.
SEF BIROU,
CIARNAU MIHAELA
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2009, dupa cum urmeaza:
a) - majorarea cu 5 % a nivelurilor taxelor stabilite in sume fixe, exceptie facand impozitul
pe terenurile amplasate in intravilan, terenuri cu constructii, unde s-a aplicat o majorare de
20%;
- nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale pentru anul 2009, constituind anexa nr.1 .
b). cota de impozitare prevazuta la art. 251 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare ( impozit pe cladiri in cazul persoanelor fizice), se
stabileste la 0.1%;
c) cota de impozitare, prevazuta la art. 253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare, asupra valorii de inventar a cladirii in situatia in care
ultima reevaluare s-a efectuat dupa data de 01.01.2006 ( impozit /taxa pe cladiri in cazul
persoanelor juridice), se stabileste la :
Legea 571/2003
0,25%-1,50%

Propunere pentru anul 2009
1%

In aceeasi situatie se regasesc si contribuabilii care au dobandit cladiri si constructii
dupa data de 01.01.2006.
Pentru a beneficia de cota prevazuta anterior, contribuabilii vor depune la Biroul
impozite si taxe locale, o cerere in acest sens, insotita de documentele justificative ale
reevaluarii efectuate, cu exceptia persoanelor juridice care in anul 2008 au beneficiat de cota de
impozitare de 1 % iar cladirile si constructiile detinute in proprietate sunt reevaluate sau
dobandite dupa data de 01.01.2006.
d) cota de impozitare, prevazuta la art. 253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare, asupra valorii de inventar a cladirii, in situatia in
care nu s-a efectuat nici o reevaluare dupa data de 01.01.2006 (impozit /taxa pe cladiri in
cazul persoanelor juridice care detin cladiri si constructii care nu au fost reevaluate in ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de referinta), se stabileste la :
Legea 571/2003
5%-10%;

Propunere pentru anul 2009
10%

e) cota de impozitare, prevazuta la pct.54 alin. (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, (impozit /taxa pe cladiri in cazul
cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii) se stabileste la :
Legea 571/2003
0,25%-1,50%

Propunere pentru anul 2009
1%

f) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art. 270
alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
se stabileste la :
Legea 571/2003
1%-3%

Propunere pentru anul 2009
3%

g) cota prevazuta la art.274 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( impozit
pentru manifestarile artistice de teatru, balet, opera, opereta,concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportive interna sau internationala ) se stabileste la 2%.;
h).cota prevazuta la art.274 alin.(2) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( impozit
pentru orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.g)) se stabileste la 5%.;
i) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, se stabileste la :
Legea 571/2003
0,5%-5%

Propunere pentru anul 2009
5%

Taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere
pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa, pentru perioada de cazare ( perioada
neintrerupta in care o persoana fizica este cazata intr-o unitate de cazare).

j) cota prevazuta la art.267 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru
eliberarea autorizatiei de construire pentru cladiri care urmeaza a fi folosite ca locuinte sau
anexe la locuinte ), se stabileste la 0.5%;
k) cota prevazuta la art.267 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru
eliberarea autorizatiei pentru constructiile-organizare de santier) se stabileste la 3%;
l) cota prevazuta la art.267 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru
eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri) se
stabileste la 2%;
m) cota prevazuta la art.267 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru
eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in
art.267) se stabileste la 1%;
n) cota prevazuta la art.267 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru
eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor) se stabileste la 0,1%;
o) cota prevazuta la art.267 alin.(10) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru
prelungirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire), sa stabileste la 30 %.

Art.2. Se acorda bonificatia prevazuta la art.255 alin.(2), la art.260 alin.(2) si la art.265 alin.
(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:
Legea 571/2003
Propunere pentru anul 2009
a)in cazul impozitului pe cladiri
datorat de catre contribuabilii:
-persoane fizice: 0-10%
10%
-persoane juridice: 0-10%
10%
b)in cazul impozitului pe teren
datorat de catre contribuabilii:
-persoane fizice: 0-10%
10%
-persoane juridice: 0-10%
10%
c)in cazul impozitului pe
mijloacele de transport datorat
de catre contribuabilii:
10%
-persoane fizice: 0-10%
10%
-persoane juridice: 0-10%
Art. 3 Pentru anul 2009, in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri calculate pe baza
valorilor impozabile prevazute in Tabloul din Anexa nr. 1 se ajusteaza prin inmultirea cu 1,2 in
conformitate cu art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.4. Pentru determinarea obligatiilor fiscale pentru anul 2009, se aplica delimitarea zonelor
in intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 33/2004 cu modificarile si

completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 2 iar pentru extravilan se aplica prevederile Hotararii
Consiliului Local nr. 2/2008 potrivit anexei nr 3.
Art.5. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au
obligatia de a depune o declaratie la Biroul impozite si taxe locale, in cursul anului, ori de cate
ori apar modificari in caracteristicile (dimensiunile s.a.) afisajului, in termen de 30 de zile de la
data aparitiei acestor modificari.
Art.6. - Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea creantelor
restante si a accesoriilor aferente acestora, in sume mai mici de 10 lei, pentru pozitiile de rol
care au restante si sunt mai vechi decat 01.01.2009, conform art.178 alin (3) din
O.G.nr.92/2003 privind Codului de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.7 Taxele extrajudiciare de timbru prevazute de Legea 117/1999 sunt redate in anexa nr. 4.
Art.8 Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare sunt cele prezentate în
anexa nr. 5.
Art.9 Alte taxe speciale instituite în baza art. 283 din Legea 571/2003 sunt cele prezentate în
anexa nr. 6.
Art.10. Regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatilor fiscale de reducere sau
scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, se aproba potrivit anexei nr.7.
Art.11. Calendarul impozitelor si taxelor locale se regaseste in anexa nr. 8.
Art.12 Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale si
Hotararile Consiliului Local al Municipiului Marghita cu impact asupra impozitelor si taxelor
locale din perioada 2004-2009 se regaseste in anexa nr. 9.
Art.13. Anexele nr. 1,2,3,4 ,5,6,7,8 si 9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

