HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Acordarea de facilitaţi fiscale pe anul 2009 unor
persoane fizice defavorizate.
EXPUNERE DE MOTIVE:
În baza art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliile locale pot acorda facilitaţi fiscale unor categorii
sociale defavorizate.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.7030/28.08.2008 al Serviciului I.T.L-C.I. din
cadrul Direcţiei Economice a Primăriei municipiului Caracal;
- Prevederile art.286 din Legea 571/23.12.2003, privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art.38(4) lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local;
În temeiul art.45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:

ART.1. – Se aprobă acordarea de scutiri sau reduceri ale impozitului pe
clădiri şi ale impozitului pe teren pentru următoarele categorii sociale de persoane
fizice:
Categoria socială

Grad de reducere

a) persoanele fara venituri si cele aflate in asistenta sociala
b) persoanele aflata in somaj sau in alocatie de sprijin,
proportional cu aceasta perioada
c) pensionarii cu pensii mai mici decat venitul minim
brut pe tara

- 75%
- 60%
- 50%

d) persoanele angajate in munca si cele care realizeaza
venituri din alte surse, mai mici decat venitul minim
brut pe tara
- 50%
ART.2. – Veniturile prevăzute la art.1 privesc veniturile pe familie sau
gospodărie acolo unde este cazul. Categoriile de persoane defavorizate precizate
mai sus, care detin doua sau mai multe cladiri sau care detin mijloace de transport
marfuri(autoutilitare) nu beneficiaza de facilitati fiscale.
ART.3 – Contribuabilii aflaţi în situaţia de a beneficia de prevederile
prezentei hotărâri de consiliu vor trebui să depună o dată cu cererea prin care
solicită facilitatea, următoarele documente:
- adeverinţă de salariat(ă);
- cupon pensie;
- adeverinţă de bursă pentru copii;
- adeverinţă de alocaţie pentru copii;
- certificat cu veniturile impozabile eliberat de Administraţia Finanţelor
Publice;
- copie act de proprietate;
- copie B.I./C.I.
- se va proceda la efectuarea unei anchete sociale care va verifica realitatea şi
oportunitatea solicitării contribuabilului.
ART.4 – Persoanele fizice care au beneficiat de scutiri sau facilităţi la
impozitele şi taxele locale pe anul 2008 şi au dosar constituit în acest sens, vor
prezenta în cursul lunii ianuarie 2009 numai actele privind veniturile si
adeverintele de bursa pentru copii respectiv de alocatie pentru copii.
ART.5. – Scutirea sau reducerea de impozit pe clădiri se acordă numai pentru
clădirea de domiciliu, iar la impozitul pe teren numai pentru terenul aferent
clădirii de domiciliu, indiferent de categoria de folosinţă.
ART.6. – Scutirea de impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se acordă pe
perioada 01.01.2009 – 31.12.2009.
ART.7. – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.8. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,
Instituţiei Prefectului Olt, persoanelor fizice şi juridice interesate şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija Secretarului municipiului Caracal;
- Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţii
administraţiei publice locale, publicare în presa locală şi pe pagină de internet.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ALEXE COSTICĂ

Nr........./....................2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. 7030/28.08.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea de facilitaţi fiscale unor persoane fizice defavorizate
pentru anul 2009

În conformitate cu prevederile art. 286 al.(3) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Hotărârilor de
Guvern prin care se va stabili venitul minim brut pe ţară pe anul 2009, propun
iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se acorde reduceri la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru unele categorii de persoane
defavorizate, dupa cum urmeaza:
a) persoanele fara venituri si cele aflate in asistenta sociala
- 75%
b) persoanele aflata in somaj sau in alocatie de sprijin,
proportional cu aceasta perioada
- 60%
c) pensionarii cu pensii mai mici decat venitul minim
brut pe tara
- 50%
d) persoanele angajate in munca si cele care realizeaza
venituri din alte surse, mai mici decat venitul minim
brut pe tara
- 50%
Veniturile precizate mai sus privesc veniturile realizate lunar pe familie, sau
gospodărie, acolo unde este cazul.
Reducerea la impozitul pe clădiri se acordă numai pentru clădirea de
domiciliu iar la impozitul pe teren, numai pentru terenul aferent clădirii de
domiciliu, indiferent de categoria de folosinţă.
Categoriile de persoane defavorizate prezentate mai sus care detin doua sau
mai multe cladiri, sau care detin mijloace de transport marfuri(autoutilitare) nu
beneficiaza de facilitati fiscale.
Facilităţile prevăzute mai sus se vor acorda numai după efectuarea unei
anchete sociale din care să rezulte că beneficiarii nu mai au şi alte venituri,
avându-se în vedere şi situaţia materială a descendenţilor de gr. I, posibili
moştenitori.
Serviciul I.T.L.-C.I.
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