ROMANIA
JUDETUL COVASNA
VALEA MARE
PRIMAR

H O T A R A R E  NR. 2/2020
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020

		Consiliul local al comunei Valea Mare,judetul Covasna,
		Intrunit in sedinta sa ordinara din  30.01.2020,
		Analizand Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Valea Mare asupra proiectului de hotarare initiat de catre primar, privind impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2020, insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort si de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
Avand la baza:
	-art.27 din Legea nr.215/2001 privind administratia pubica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prevederile art.16 alin.(2) ,art.20  alin.(1) lit.b, art.27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-art.18 alin.(5) din  Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor,bunurilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentului de impunere si percepere a taxei speciale pentru paza comunala, prin Hotararea nr. 23/2011,
-art.178 alin.(2) si (3) din Ordonanta nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
-art.22 alin.(3) lit.d.) anexa nr.1 la  HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare  a OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare  a domeniului public si privat de interes local,
-prevederile Legea nr.127/26.04.2013 privind aprobarea OUG nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
	-HG.nr.656/1997, actualizată prin Ordinul nr.337/2007, al presedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN;
	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
	Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015; privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ;
	Legea nr. 26/2017, privind aprobarea OUG 46/2016 pentru completarea Legii 227/2015, privind codul Fiscal;Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016; pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
	Luând în considerare faptul că au fost respectate prevederile art.6 alin.(1),(2) si (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

         In temeiul art.36 alin (2) lit.”b” si alin.(4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.c, si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,	


			                                  H O T A R A S T E:




 	Art.1. 1) Aproba  impozitele si taxele locale pentru anul 2020 conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  
(2) Aproba  Anexa nr.2  privind zonarea parcelelor terenurilor amplasate pe teritoriul comunei Valea Mare  in anul 2020, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Aproba  Regulamentul de percepere a taxei pentru paza comunală, conform Anexei nr.  3, care face parte integranta din prezenta hotarare.   
(4)  Aprobă procedura de plată a Altor taxe si impozite locale/2020, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.   
(5) Aproba  procedura de plata a altor taxe locale pentru detinatorii sau utilizatorii unor echipamente si utilaje sau mijloace de transport neinmatriculate, supuse inregistrarii, conform Anexei nr. 5.
(6) Aproba modelul autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, emisa de catre primarul com.Valea Mare, prin care reglementeaza desfasurarea activitatii de alimentatie publica de catre comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN, aprobat prin HG nr.656/1997, actualizat prin Ordinul nr.337/2007, in clasa 5610-restaurante si 5630-baruri, si care se elibereaza in urma achitarii  taxei stabilite,  conform Anexei nr.6, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(7) Aproba  modelul autorizatiei pentru desfasurarea activitatii economice de catre persoanele fizice autorizate,intreprinderile individuale si  intreprinderile familiale, emisa de catre primarului com.Valea Mare,  in urma achitarii taxei stabilite, conform Anexei nr.7, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(8) Aproba procedura de eliberare a autorizatiei pentru desfasurarea activităţii de alimentatie publica, respectiv pentru desfasurarea activitatii economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,conform Anexei nr.8, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. (1) Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale, care se platesc in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1), contribuabilii datoreaza majorari de intarziere stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare.
       	(3) Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice sau juridice,de pana la 50 de lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.
       	(4) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, si/sau a impozitului pe mijloace de transport,datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie 2020, se acorda o bonificatie de cate 10% pentru fiecare impozit,respectiv taxa.
        	(5) Bonificatia  se acorda contribuabililor care la data platii impozitelor nu figureaza cu obligatii fiscale restante catre bugetul local.
       Art.3.  Se va acorda scutiri/facilitati pentru persoane fizice /juridice conform Legii 227/2015;
       Art.4. (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Covasna în vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Valea Mare.
                    (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice locale.
         Art.5. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2020.
         Art.6. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului local Valea Mare cu nr.1/2020 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
         Art.8. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d-nul primar, precum si compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului  comunei Valea Mare.
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