Anexa 5 la HCL_____/2020

Regulament privind stabilirea taxelor speciale
din Anexa 5 conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice / persoanelor juridice,
consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. Cadrul legal de instituire a taxelor
speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot
institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele
respective. Hotărârile luate de autoritățile deliberative în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice
/persoanele juridice plătitoare vor fi afișate la sediul acestora și publicate pe pagina de internet sau în presă. Împotriva
acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora.
După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează asupra
contestațiilor primite. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice / persoanele juridice care se folosesc de
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în
cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate. Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea
cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal
cresterea calitatii serviciului.
Toți contribuabilii persoane fizice /persoane juridice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgență a
certificatului de atestare fiscala, după cum urmează:
- pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația
necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 10 lei persoane fizice si persoane juridice. Taxa in regim
de urgenta a certificatului de atestare fiscala nu exonereaza de la plata texei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala
in suma de 5 lei.
- pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care
documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 5 lei.
Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi
utilizate de către Primaria orasului Avrig pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe
corporale si necorporale ( tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar. Certificatele de
atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbre.
3.Toti contribuabilii persoane fizice/persoane juridice pentru care s-a inceput procedura de executare silita vor
suporta taxa speciala reprezentand cheltuielile cu efectuarea procedurii de executare silita de 10 lei/exemplar.
In Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, se arata ca cheltuielile efectuate cu comunicarea actelor de
executare silita se suporta de catre debitorul fiscal. Suma include cheltuieli postale (trimitere cu confirmare de primire),
contravaloare consumabilelor (hartie, toner, plicuri).
In momentul listarii si trimiterii prin posta a somatiilor se debiteaza suma de 10 lei pentru toate persoanele fizice/
juridice care au primit somatii referitoare la sumele de plata neachitate fata de bugetul local al orasului Avrig.

