
NR. 1176/27.04.2021 
PROJECT DE HOT A.RARE 

privind acordarea unor facilitari fiscale la plata impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 
2021, prestatorilor de servicii turistice 

Consiliul Local al comunei Moac~a, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1174/27.04.2021 al Primarului comunei 

Moaqa; 
A vand in vedere Raportul de specialitate nr. 1175/27 .04.2021 al Compartimentului 

financiar-contabil , impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Moac~a; 

A vand in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Moaqa; 

In baza prevederilor: 
- art. 456 alin. ( 4) ~i art. 464 alin. ( 4) din Titlul IX, cu privire la impozitele ~i taxele 

locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-art. I. din Lega nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal ; 

-Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata; 

In temeiul art. 129 alin. (4) lit. c ~i alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a, art. 139 alin. (3) 
lit. c din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. -(1) Se aproba reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri aflate in proprietatea 
persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o 
durata de eel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul anului 2020. 
(2) Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. 

Art. 2. - Se aproba reducerea cu 50% a impozitului pe terenurile aflate in proprietatea 
persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o 
durata de eel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul anului 2020. 
(2) Reducerea ia.e aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. 

Art. 3. - Se aproba procedura de reducere a impozitului datorate in anul fiscal 2021 pe 
cladiri ~i pe terenuri, proprietatea persoanelor fizice ~i juridice, care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice pe o durata de eel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in 
cursul anului 2020, anexa la prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 4. -Cu executarea prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Moaqa ~i 
Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul Primariei comuna Moaqa. 

Moasc~a, la ____ 2021 

INITIATOR: 
PRIMAR 
DESZKE Janos 



Anexa la Proiect de hotarare 

PROCEDURA 
privind reducerea impozitului pe cladiri ~i terenuri cu o cota de 50%, aflate in 

proprietatea persoanelor fizice ~i juridice, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii 
turistice pe o durata de eel mult 180 de zile consecutive sau cumulate 

in cursul anului 2020 

Art. 1. - Prezenta procedura se aplica pentru cladirile ~i terenurile aflate in 
proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru prerstarea serviciilor 
turistce, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Co V-2, proprietarii cladirilor 
~i terenurilor care au fost obligati, potrivit legii, sa i~i intrerupa total sau partial activitatea, sau 
detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei ~i 
Mediului de Afaceri prin ·care se certifica fotreruperea partiala a activitatii; 

Art. 2. - Proprietarii cladirilor ~i terenurilor au obligatia ca, pana in data de 15 
septembrie 2021 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, 
insotita de o declaratie pe propria raspundere ~i actele doveditoare privind intreruperea 
activitatii. 

Art. 3. - Proprietarii care detin cladiri ~i terenuri utilizate pentru activitati turistice, in 
declaratia pe propria raspundere prevazuta articolul 2, vor mentiona: 

a) adresa cladirii/cladirilor/terenului/terenurilor pentru care se solicita reducerea 
impozitului; 

b) in cazul intreruperii totale sau partiale a activitatii turistice doar pentru o cota parte 
dintr-o cladire, contribuabilul va mentiona in declaratie valoarea impozabila a cotei parti 
pentru care solicita reducerea impozitului; 

c) sa fie fotreruperea totala/partiala a activitatii turistice stabilita conform prevederilor 
legale; 

d) actul doveditor care atesta intreruperea totala sau partiala a activitatilor turistice. 
Art. 4. - (1) In cazul proprietarilor care detin cladiri ~i terenuri date Ill folosinta pentru 

desfa~urarea unor activitati turistice catre alte persoane fizice sau juridice, pe perioada in care 
s-a instituit starea de urgenta, din declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 2, trebuie 
sa reiasa ca acr;~tia se regasesc concomitent in urmatoarele situatii: 
a) au renuntat la eel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei 
sau alta forrna de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada 
pentru care s-a instituit starea de urgenta; 
b) eel putin 50% din suprafetele totale detinute ~i afectate activitatilor turistice, nu au fost 
utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost 
obligati, potrivit legii, sa i~i intrerupa total ~i/sau partial activitatea turistica. 
(2) Pentru incadrarea in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b ), proprietarii care detin cladiri ~i 
terenuri nerezidentiale verifica daca eel putin 50% din suprafata totala detinuta ~i data in 
folosinta pentru desfa~urarea unor activitati turistice catre alte persoane fizice sau juridice este 
afectata de intreruperea totala ~i/sau partiala a activitatii acestora. 

Art. 5. - Proprietarii care detin terenuri ~i cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru 
desfa~urarea unor activitati turistice catre alte persoane fizice sau juridice, la cererea 
prevazuta la articolul 2, vor anexa declaratia pe propria raspundere din care rezulta incadrarea 
cumulativa :in situatiile prevazute la articolul 4 lit. a) ~i b ), insotita de declaratiile pe propria 
raspundere ~i actele doveditoare a utilizatorilor cu privire la fotreruperea totala a activitatii 
acestora ~i/sau de certificatele pentru situatii de urgenta emise de Ministerul Economiei, 
Energiei ~i Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care ~i-au intrerupt partial activitatea, 
dupa caz. 

Art. 6. - In cazul in care persoanele fizice sau juridice prevazute articolul 1 au platit 
impozitul anual pe terenuri ~i cladiri datorate pentru anul 2021, integral/partial, pana la primul 



termen de plata, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere 
restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Art. 7. - Persoanele cu atributii in stabilirea impozitelor ~i taxelor locale din cadrul 
organului fiscal local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe cladiri ~i terenuri , 
declaratia pe proprie raspundere sa fie in concordanta cu evidenta fiscala de la rolul 
contribuabililor. Daca exista neclaritati i'n evidenta fiscala sau intre evidenta fiscala ~i 
declaratia contribuabilului, organul fiscal va solicita lamuriri din partea contribuabilului. 
Contribuabilul are obligatia de a prezenta organului fiscal clarificarile solicitate in termen de 
maxim 30 de zile dar nu mai tarziu data limita de depunere ~i solutionare a cererilor de 15 
septembrie 2021. 

Art. 8. - Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de 
reducere a impozitului pe cladiri ~i terenuri ce va fi comunicata contribuabilului. impotriva 
actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate formula contestatie 
potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015-Codul de procedura fiscal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare . 

• 



Nr. l.174/27.04 .2021. 

ROMANIA 
JlJDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

REFERAT 
privind acordarea unor facilitari fiscale la plata impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 

2021, prestatorilor de servicii turistice 

Avand in vedere Cererea nr. 640/03.03.2021 a S.C. GOLDIM S.R.L, care desfa~oara 
activitati in domeniul turismului, avand stabilit sediul social in satul Moaqa nr. 360, judetul 
Covasna, solicita reducerea cu 50% al impozitului pe cladiri pe anul fiscal 2021, in baza 
prevederilor Legii nr. 23/2020. 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 
"art. 456 alin. ( 4 ): impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice 
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de eel mult 180 de zile 
consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se 
aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. 
~i a art. 464 alin. ( 4 ): Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i 
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de eel mult 180 
de zile consec tive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. 
Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie; 
- Titlului IX, cu privire la impozitele ~i taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 129 alin. (4) lit. c ~i alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. c din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

A vand in vedere cele prezentate mai sus, porpun spre dezbatere ~i aprobare proiectul 
de hotarare privind acordarea unor facilitari fiscale la plata impozitelor ~i taxelor locale pentru 
anul 2021 , prestatorilor care desfa~oara servicii turistice pe teritoriul administrative al 
comunei Moaqa. 

PRIMAR 
DESZKE Janos 


