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                                                    RAPORT    DE   SPECIALITATE  

                                la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

                                pentru anul 2022 la nivelul Comunei Voila,jud.Brasov 

 

 

 

 

 

 

 

               In conformitate cu principiul autonomiei locale,stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2022 are la baza prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal,in care sunt 

prevazute valorile impozabile ,impozitele si taxele locale,aplicabile incepand cu anul 2016 si 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale .cu modificarile si completarile ulterioare. 

              Potrivit Legii 227/2015,Consiliul Local are competenta de a stabili cota impozitelor si 

taxelor locale,atunci cand acestea se determina pe baza de cota procentuala,prin lege fiind 

stabilite limitele minime si maxime,stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute 

in suma fixa,precum si stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%,conform prevederilor 

art.462 alin (2),art.467 alin (2),art.472 alin (2) cod fiscal. 

             Motivele care au determinat initierea acestui raport la Proiectul de Hotarare sunt 

urmatoarele : 

- Rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020,comunicate pe site-ul oficial al Ministerului 

Finantelor Publice;  

- Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , “ (1) In cazul oricarui 

impozit sau oricarei taxe locale,care consta in intr-o anumita suma in lei sau care este 

stabilita pe baza unei anumite sumje 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 sit-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerul 

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 .” 

    

     In acest sens,propun indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022,cu 

2,6%,fata de valorile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. 
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