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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în
lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local
pentru anul 2022

Impozitele şi taxele locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea
prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și
completările ulterioare.
,,Art. 491, Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) 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, sumele respective se indexează
anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru
anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.”
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la
art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în
vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii
Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele
grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi
nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (1^1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local
şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine
Consiliului General al Municipiului Bucureşti”
Rata inflației este de 2,6 %, iar rata de schimb a monedei euro la data de 1 octombrie
2020 este de 4,874 %.
Având în vedere baza legală invocată considerăm că proiectul de hotărâre este legal și
oportun și se poate adopta în forma prezentată.
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