
BIROU IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR.6958/22.03.2022

REFERAT

privind aprobarea si indexarea impozitelorsi taxelor locale la nivelul orasului Bals
pe anul 2022

Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarie ulterioare;
-Hotaririi Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare

a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legii 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
- art.3, lit.(e ) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica;

- Legea 296/2020 pentru modificareasi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal

ART.

locale.Este necesar ca incepand cu anul 2022,nivelul impozitelor si taxelor locale precumsi limitele amenzilor contraventionale sa fie indexate cu rata inflatiei de 2,60%.Indexarea impozitelor si taxelor locale este o obligatie impusa de legislatia fiscalapotrivit careia autoritatile publice locale sunt responsabile cu adoptarea panala data de 30



aprilie a unei hotariri in vederea indexarii sumelor reprezentand impozit sau taxa locala
(art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal). De asemenea, tot cu rata inflatiei se
indexeaza sumele reprezentand limitele amenzilor contraventionale prevazute de Legea
nr.227/2015 sau instituite de autoritatea publica locala astfel cun este prevazut de art.493
alin. (7) din Codul fiscal.Lmitele amenzilor prevazute la alin (3) si (4) se actualizeaza prin
hotarire a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.491.

. Prin excepţie de la prevederile art. 491 alin. (1) din Legea nr.227/2015, sumele prevăzute
în tabelul de la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 "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. La sfarsitul anului 2021 se vainitia un nou proiect de hotarare prin care se
vor stabili nivelurile impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa autorizată egală
sau mai mare de 12 tonesi pentru combinatii de autovehicule si taxele speciale pentru anul
fiscal 2022.

ART.II

1. Nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite in sume fixe pentru anul 2022 sunt
mentionate in Anexa nr.1:

- Pentru cladirile rezidentiale si cladirie —anexa, aflate in propietatea
persoanelor fixice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei
cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea impozabila
a cladirii se va ajusta în funcţie de rangul localitatii si zonaîn care este
amplasată clădirea cu coeficientul de corecție corespunzător, care vafi:

- zona A -2,30
- zonaB -2,20
- zonaC -2,10
- zonaD -2,00

2 Valoarea impozabilă (lei) in cazul cladirilor rezidentiale si a cladirilor-anexa, se
determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfășurate a acestora ( mp) cu valoarea
impozabilă corespunzătoare ( lei/mp) „Legea 227/2015 prevazutaîn anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărire.
3. Valoarea impozabilă a clădirii, se reduceîn funcţie de anul terminării acesteia după

cum urmează:
a) cu50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 deani la data de 1

ianuarie a anului fiscal de referinţă;



b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

c) cu 10% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 30de ani si 50 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anuluifiscal de referinta.

4. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice „impozitul pe
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de.0,22%, asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anterior anului de referinta;

b) valoarea finalaa lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii
5 ani anteriori anului de referinta;

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de propietate,
in cazul cladirilor dobinditein ultimii 5 ani anterior anului de referinta.

|

6. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin calcularea unei cote
de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
7.In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile deteminate
conform cladirilor rezidentiale.
8. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculeaza prin insumarea:

- impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.457;
- impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie

pe propia raspundere,si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina
persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art.458
asupra valorii impozabile tabilite conforma art457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin
depunerea documentelor prevazute la art.458 alin(1).

In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

9. Pentru cladirile rezidentiale , aflate in propietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de.0.2%., asupra valorii
impozabileacladirii.
10. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute de persoanele juridice
, impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de.1.3%, asupra valorii
impozabile a cladirii.
11. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin
calcularea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.



12. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in propietatea persoanelor juridice,
impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in
scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
13. Valoarea impozabilaacladirii aflate in propietatea persoanelor juridice este valoarea de
la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa.
14. Valoarea/taxa impozabilaa cladirii se actualizeza o datala Sani pe baza unui raport de
evaluare a cladirii intocmit de evaluator autorizat.
15.In cazul in care propietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in
ultimii $ ani anterior anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%,
16. Impozitul pe clădiri, datorat de aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei, inclusiv,se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
17. Impozitul clădiri , conform art.462, alin.1, din Legea nr.571/2003 privind Codul

fiscal, se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie respectiv 30 septembrie
inclusiv.

18. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă,
care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual,
în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv,conform
art.462,alin.(4).

19. Pentru plata cu anticipație a impozitului /taxei pe clădire , datorat pentru întreg an de
către contribuabili , pânala 31 martiea anului 2020, se acordă o bonificaţie de 10%.
20.axa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinta care se referă la perioade mai mari de o lună.
21.Impozitul pe cladiri se majoreaza cu 200% pentru cladirile neingrijite situate in
intravilanul localitatii.
22.Impozitul pe cladiri pentru Fundatia judeteana pentru tineret Olt, care functioneaza in
baza Legii nr.350/2006(Legea Tinerilor) se calculeaza prin aplicarea cotei minime de 02%
prevazuta in Codul fiscal asupra valorii de inventaracladirii conform art.292,alin.2

ART.II
I.Impozitul / taxa pe teren, se stabileşte luind in calcul suprafata terenului, rangul
localitatii în care este aplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului,conform
incadrarii facute de consiliul local.
2.In cazul unui teren amplasatin intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosinţă teren cu construcții , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului,exprimata in hectare, cu suma prevazuta in tabel.
3.In cazul unui teren amplasatin intravilan, inregistrat la registrul agricol la alta categorie
de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin



inmultirea suprafetei terenului cu suma prevazutain tabel, iar acest rezultat se inmulteste
cu coefientul de corectie.
4.In cazul unui teren aplasat in extravilan,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului cu suma prevazuta in tabel si se ajustează cu coeficientul
de corecție corespunzător rangului zonei , respectiv

-zona A -2,30
- zona B  - 2,20
- zona C -2,10
-zona D - 2,00

5.Impozitul pe teren datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,persoane fizice sau
Juridice, de până la 50 lei, inclusiv,se plăteşte integral până la primul termen de plată.
6. Impozitul pe teren, conform art. art.260, alin.1, din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie respectiv 30 septembrie
inclusiv.

7. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se
referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, conform art.467,alin(4).

8. Pentru plata cu anticipație a impozitului /taxei pe teren „datorat pentru intregul an de
contribuabili, pâna la 3 martie a anului 2020, se acordă o bonificaţie de 10%.
9.Taxa pe teren se plateste lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinta, care se referă la perioade mai mari de o lună.

10.Impozitul pe teren se majoreaza cu 200% pentru terenurile neingrijite situate in
intravilanul localitatii.

ART.III
I.Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică,ce aparţin
contribuabililor persoane fizice şi juridice,se stabileşte prin înmulţirea fiecărei grupe de
200cmc sau fracțiune din aceasta, cu suma corespunzătoare din tabel.
2.Impozitul pe mijloacele de transport datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili,persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei, inclusiv,se plăteşte integral
până la primul termen de plată.
3. Impozitul pe mijloacele de transport , se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31
martie respectiv 30 septembrie inclusiv.
4. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport „ce aparţin
contribuabililor persoane fizice şi juridice „datorat pentru întreg an, pânala 3Imartie a
anului 2020, se acordă o bonificaţie de 10%.



ART.IV
1.Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se calculeaza prin aplicarea cotei de 3%la
valoarea serviciilor de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
2.Taxa pentru afisaj in scop de reclamasi publicitate

a) Valoarea taxei in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitate economica se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a
fractiunii de metru patrat cu 35 lei.

b) Valoarea taxei in cazul oricaruialtui panou,afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj
pentru reclama si publicitate se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a
fractiunii de metru patrat cu 26 lei.
3. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate , se plăteşte anual, în două rate
egale, până la 31 martie respectiv 30 septembrie inclusiv.

ART.V
1.Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-restaurante şi 563-baruri si
alte activitai de servire a bauturilor si 932- Alte activitati recreative si distractive ,
datoreaza o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica astfel:

a) pana la SOmp inclusiv  - 226lei
b) intre 51 si 150mp inclusiv - 564 lei
c) intre 151 si 350mp inclusiv - 1130 lei
d) intre 351 si 500mp inclusiv — 1694ei
e) peste 500mp - 4516 lei

2.Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica , se emite de catre
primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea.

ART.VI

Conform art.162,alin.(1-5) „din Codul de procedura fiscala publicarea listelor
debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, Anexa nr.2;

Conform art.266,alin.(1-7) din Codul de procedura fiscala privind anularea creantelor
fiscale, Anexa nr.3;

Conform art.38,alin.(1-3) din Codul de procedura fiscala privind Competenta teritoriala
a organului fiscal local, Anexa nr.4;

Conform art.489,alin.(4,5,6) din Codulfiscal majorarea cu 200% a impozitului pentru
cladirile si terenurile neingrijite si aprobarea Procedurilor de incadarare a cladirilor si
terenurilor in categoria celor neingrijite „Anexele nr.5 si nr.6;

Conform  art.456,464, alin2,lit.(a,c,d,e.g,h,i,k,j),privind acordarea de scutiri sau
reduceri de la plata impoxitului/taxei pe cladiri si a impozitului /taxei peteren,Anexanr.7.

Ec.Langa Florentina


