NOTĂ DE FUNDAMENTARE

1. Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
2. Motivele emiterii proiectului de act normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

În concordanţă cu prevederile art. 292 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, se
actualizează nivelurile impozitelor si taxelor
locale din Hotărârea Guvernului nr. 956/2009
privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010, prin elaborarea
unui nou proiect de hotărâre a Guvernului
privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013, cu rata inflaţiei
pentru perioada de 3 ani de la ultima indexare,
respectiv 16,05% pentru anii 2010-2012.

2. Schimbări preconizate

Prin indexarea la inflaţie a impozitelor şi taxelor
locale se preconizează că veniturile bugetelor
locale vor creşte cu 891 milioane lei
Nu este cazul

3. Alte informaţii

3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Creşterea veniturilor la bugetele locale
Nu este cazul
Creşterea sarcinii fiscale
Nu este cazul
Nu este cazul
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4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5.
Propuneri
pentru
a
compensa reducerea veniturilor
bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Anul
curent
2

-

Următorii 4 ani
3

4

5

891

891

891

- milioane lei Media
pe 5 ani
6
7

*)

891

-

+ 891

+ 891

+ 891

+ 891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nu este cazul

*) Nu se poate previziona impactul bugetar pentru anul 2016, întrucât valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul
fiscal 2016 vor fi actualizate la inflaţie în cursul anului 2015, potrivit art. 292 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.
Proiecte
de
acte
normative
suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
materie
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie
şi alte documente
4. Evaluarea conformităţii:

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Denumirea actului sau documentului Gradul
de
comunitar, numărul, data adoptării şi data conformitate
publicării
(se
conformează/nu se
conformează)
5. Alte acte normative şi/sau documente Nu este cazul
internaţionale
din
care
decurg
angajamente
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate

Comentarii

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
În procesul de elaborare a proiectului
1. Informaţii privind procesul de
consultare
cu
organizaţii de act normativ au fost îndeplinite
neguvernamentale, institute de cercetare procedurile prevăzute de Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională,
şi alte organisme implicate
cu modificările şi completările ulterioare.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor Hotărârea Guvernului nr. 521/2005
consultarea
structurilor
cu care a avut loc consultarea, precum şi prevede
a modului în care activitatea acestor asociative ale autorităţilor administraţiei
organizaţii este legată de obiectul publice locale
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile Proiectul de act normativ a fost transmis
administraţiei publice locale, în situaţia în spre consultare Asociaţiei Comunelor din
Asociaţiei
Oraşelor
din
care proiectul de act normativ are ca România,
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în România, Asociaţiei Municipiilor din
condiţiile
Hotărârii
Guvernului
nr. România, Uniunii Naţionale a Consiliilor
521/2005
privind
procedura
de Judeţene din România şi Federaţiei
consultare a structurilor asociative ale Autorităţilor Locale din România.
autorităţilor administraţiei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul Nu este cazul
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului
nr.
750/2005
privind
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constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5.Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b)
Consiliul
Suprem
de
Apărare a Ţării
a) Consiliul Economic şi Social
b) Consiliul Concurenţei
c) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

- Proiectul de act normativ se avizează
de Consiliul Legislativ
- Proiectul se avizează de Consiliului
Economic şi Social
Nu este cazul

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
În vederea promovării prezentului
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act proiect de Hotărâre de Guvern, au fost
îndeplinite cerinţele
de
publicitate
normativ
prevăzute la art. 7 alin. (3) din
Regulamentul privind procedurile la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum şi
a
altor
documente,
în
vederea
adoptării/aprobării,
aprobat
prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul
8. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul înfiinţării de noi organisme
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi
organsime sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul
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Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre a
Guvernului privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI
ŞI INTERNELOR

BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI

GABRIEL BERCA

Avizăm favorabil:
MINISTRUL JUSTIŢIEI
CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU
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