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IMPLICATII BUGETARE ALE TMPOZITELOR 9I TAXELOR LOCALE

Articolul494

(1) Impozitele gi taxele locale, major5rile de int6rziere,
amenzile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele
unit5ti lor admi nistrativ-teritoria le.

(2) Impozitul pe cl5diri, precum gi amenzile aferente acestuia constituie
venituri la bugetul local al unitHtii administrativ-teritoriale tn raza cEreia este

situat5 clSdirea respectiv6.
(3) Impozitul pe terenr. precum gi amenzile aferente acestuia constituie

venituri la bugetul local al unit6tii administrativ-teritoriale in raza c5reia este

situat terenul respectiv.

4) Cu exceptiile prev5zute la alin. (5), impozitul pe m'rjlocul de transport,
major5rile de int6rziere, precum gi amenzile aferente acestuia constituie venituri
la bugetul local al unit5tii administrativ-teritoriale in raza c5reia trebuie
Tnmatriculat sau Tnregistrat mijlocul de transpoft respectiv.

(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit in
concordantE cu prevederile art. 470 alin. (5) Si (6), major5rile de int6rziere,
precum gi amenzile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucr5ri de intretinere,
modernizare, reabilitare gi construire a drumurilor locale gi judetene, din care

600/o constituie venituri la bugetul local gi 40o/o constituie venituri la bugetul
judetean.

(6) Taxele locale prev6zute la cap. V - titlul IX din Codul fiscal constituie
venituri ale bugetelor locale ale unit5tilor administrativ-teritoriale. Pentru

eliberarea certificatelor de urbanism gi a autorizatiilor de construire de cHtre

pregedinlii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate
constituie venit in propo(ie de 50o/o la bugetul local al comunelor gi de 500/o la

bugetul local al judetului.
(7) Taxa pentru afigaj in scop de reclamH gi publicitate, precum gi

amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al unit5tii administrativ-
teritoriale unde este situat afigajul, panoul sau structura pentru aflgajul in scop

de reclam5 gi publicitate.
(8) Impozitul pe spectacole, precum gi amenzile aferente constituie

venituri la bugetul local al unitEtii administrativ-teritoriale unde are loc

manifestarea artistic5, competitia sportiv5 sau alt5 activitate distractivH.
(9) Celelalte taxe locale prev5zute la aft. 486 din Codul fiscal, precum gi

amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al unit5tii administrativ-
teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv ori unde
trebuie inmatriculat vehiculul lent.

(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) majorHrile pentru plata cu int6rziere a impozitelor gi taxelor locale;

b) taxele judiciare de timbru gi alte taxe de timbru prev5zute de lege;



c) taxele extrajudiciare de timbru prevHzute de lege, exclusiv

contravaloa rea cheltuiel i lor efectuate cu difuza rea ti mbrelor fisca I

(11) Sumele prevEzute la alin. (10) lit. b) Si c) se ajusteaz5 pentru a

reflecta rata inflaliei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul

Finanlelor Publice gi Ministerul Dezvoltirii Regionale gi Administratiei Publice.

(12) tn vederea clarific5rii gi stabilirii reale a situaliei fiscale a

contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorit5tilor administratiei
publice locale au competenta de a solicita informatii gi documente cu relevantH

fiscalH sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori

taxabile, dup5 caz, iar notarii, avocatii, executorii judec6toregti, organele de

politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor

de conducere gi inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru

eliberarea pagapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidentd a
persoanelor, precum 9i orice alti entitate care detine informalii sau documente

cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, dupH caz, ori la persoanele care au

calitatea de contribuabil au obligatia furnizdrii acestora fHrE plat5, in termen de

15 zile lucr5toare de la data primirii solicitErii.


