Rominia
Jude{ul Suceava
Comuna Plltinoasa
Consiliul local

HOTAnAnn

privind stabilirea impozitelor pi taxelor locale pentru anul2015
Consiliul local al comunei Pdltinoasa, judeful Suceava;
Avdnd in vedere:
Expunerea de motive

-

a Primarului comunei Plltinoasa, prin care se propune aprobarea
nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2014, inregistratl cu nr. 5.125 din
10.11.2014;
Raportul de specialitate al Compartimentului buget, contabilitate qi fiscalitate, inregistrat cu
nr. 5.510 din 08.12.2014;
Raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agriculturS, activitdfi economico-financiare,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului qi turism, inregistrat cu nr. 5.606 din
12.12.20141,

in temeiul prevederilor:
art. 16, alin. (2) din Legeanr.27312006 privind finan.tele publice locale, cu modificdrile gi
complet[rile ulterioare;
- Titlul IX art. 253 alin. (1) qi alin (2), art.67, art.271 alin (5), art. 273, art.278 alin.(l), art.
283,art.286,art.292,art.287,art.288, alin. (1), art.295 dinLegeanr.5Tl din22 decembrie
2003 privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completirile ulterioare;
- Hot[rdrea Guvemului Rom6niei nr. 4412004 - de aprobare a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- art.l78, alin. (2) din Ordonan(a Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedurl fiscali
republicat[, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
- Hotirdrea Guvernului Romdniei nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele qi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi
amenzile aplicabile incepdnd cu anul 2013;
- Planul urbanistic general aprobat prin Hot[r6rea Consiliului local al comunei P[ltinoasa nr.
2613.07 .2001, cu modificirile qi complet[rile ulterioare;
in temeiul prevederilor ui.36, uiir. 1Z1,lit. b), atin. 1+;, litera c); art. 45, alin. (2),litera c)
qi art. 115, alin. (1), litera b) din Legea administra{iei publice locale nr- 21512001, republicati, cu
modifi cirile gi completlrile ulterioare;

-

Art.l
a)

HOTAnA$rE:
Se stabilesc impozitele qi taxele locale pentru anul2015, dupd cum urmeazd:

nivelurile stabilite in sume fixe sunt prev5zute in Tabloul cuprinz6nd impozitele qi
taxele locale pentru anul 2015, constituind anexa nr. 1;
b) cota prevdzutd la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal,
reprezentdnd impozitul qi taxa pe clSdiri datorate de persoanele juridice care au
reevaluat sau au dobdndit clSdirile incepdnd cu I ianuarie 2009, se stabileqte la 1,50o/o,
aplicatd, asupra valorii de inventar a clddirii.
c) cota prevdzutd la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal,
reprezentdnd impozitul qi taxa pe clSdiri datorate persoanelor juridice culre nu au
efectuat nici o reevaluare se calculeazd prin aplicarea urmdtoarelor cote, asupra
valorilor de inregistrare, din contabilitate:
- l0%incazul in care nu s-a efectuat nicio reevaluare de ladatade 01.01 .2012 (trei ani
fiscali anteriori anului de referinfd);
- 30% in cazul in care nu s-a efectuat nicio reevaluare de la data de 01.01.2010 (cinci
ani fiscali anteriori anului de referin{I).

