JUDETUL BIHOR
PRIMARIA COMUNEI CHISLAZ
Nr. 4469 din 06 octombrie 2015

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Impozitele și taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor
administrativ teritoriale si se stabilesc in baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind noul Cod
fiscal .
Conform prevederilor art. 491 alin. 1 si alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal , in cazul oricărui impozit sau oricărei 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 ,
până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale , tinând cont de rata inflației pentru anul
fiscal anteriorsi se aprobă prin hotărâre a Consiliului local si se aplica în anul fiscal următor .
Luând în considerare necesitatea finanțării cheltuielilor publice locale , precum și
condițiile specifice zonei ,
 Art. 20 și art. 30 din Legea 273/2006 preivind finanțele publice locale ,
 Titlul IX – Impozite și taxe locale din LEGEA 227/2015 privind codul fiscal
 Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscală
În baza art. 36 alin 1 , alin. 2 lit. B , alin. 4 lit. C , alin. 9 si art. 45 alin. 2 lit. c
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , cu modificările si completările ulterioare ,

PROPUN:
-aprobarea impozitelor , taxelor și altor categorii de venituri ale bugetului
Local pentru anul 2016 , conform proiectului de hotărâre si anexele acestuia.
-stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 conform Legii 227/2015 privind
codul fiscal – TITLUL IX - impozite și taxe locale .
-stabilirea bonificației prevăzute la art. 462 alin. 2 , art. 467 alin.2 si art. 472 alin. 2 din
Legea 227/2015 pentru persoane fizice și juridice la 10%
Având în vedere cele mai sus expuse , avizez proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 și propun adoptarea lui astfel cum
a fost inițiat de primarul comunei.
REFERENT SUPERIOR,
MARIOARA RADA

