
NR. 1176127.04.202t
PRoTECT DE HorAnAnn

privind acordarea unor facilitlri fiscale la plata impozitelor qi taxelor locale pentru anul
2021, prestatorilor de servicii turistice

Consiliul Local al comunei Moacpa, in qedin{i ordinarE;
Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 1174127.04.2021 al Primarului comunei

Moac;a;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 1175127.04.2021 al Compartimentului

financiar-contabil, impozite qi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Moacqa;

Avdnd in vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
MoacEa;

Inbaza prevederilor:
- art. 456 alin. (4) qi art. 464 alin. (a) din Titlul IX, cu privire la impozitele Ei taxele

locale din Legea nr. 227 I 20 1 5 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
-art. I. din Lega nr.23012020 pentru modificarea Legii nr.22712015 Codul fiscal;

-Legii nr. 20712015 privind Codul de procedurd fiscald, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenla
decizional5 in administralia public[, republicatd;

intemeiul art. 129 alin. (4) lit. c gi alin. (14), art. 196 alin. (l) lit. a, art. 139 alin. (3)
lit. c din O.U.G nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific[rile ;i completdrile
ulterioare;

HorAnA$rE

Art. 1. -(1) Se aprobd reducerea cu 50Yo a impozitului pe clddiri aflate in proprietatea
persoanelor frzice qi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o
duratd de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul anului 2020.
(2) Reducerea se aplicd in anul fiscal urmdtor celui in care este indeplinitd aceastd condilie.

Art.2, - Se aprobd reducerea cu 50% a impozitului pe terenurile aflate in proprietatea
persoanelor frzice qi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o
duratd de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul anului 2020.
(2) Reducerea qe aplicd in anul fiscal urmdtor celui in care este indepliniti aceastd condilie.

Art. 3. - Se aprobd procedura de reducere aimpozitului datorate in anul fiscal 2021 pe
cladiri $i pe terenuri, proprietatea persoanelor frzice qi juridice, care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice pe o duratd de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in
cursul anului 2020, anexd laprezenta hot[rdre din care face parte integrantd.

Art. 4. -Cu executarea prezentei hotdrdri se insdrcineazd" Primarul comunei Moacqa Ei

Compartimentul financiar-contabil, impozite gi taxe din cadrul Primdriei comuna Moacqa.
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Anexd la Proiect de hotarAre

PROCEDURA
privind reducerea impozitului pe clidiri qi terenuri cu o cot[ de 50" , aflate in

proprietatea persoanelor fizice qi juridice, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii
turistice pe o duratl de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate

in cursul anului 2020

Art. l. - Prezenta procedurd se aplicl pentru cl5dirile qi terenurile aflate in
proprietatea persoanelor fizice qi juridice care sunt utilizate pentru prerstarea serviciilor
turistce, ca urTnare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoY-2, proprietarii clddirilor
Ei terenurilor care au fost obligafi, potrivit legii, sd iqi intrerupd total sau parfial activitatea, sau
delin certificatul pentru situalii de urgen!6 emis de Ministerul Economiei, Energiei Ei
Mediului de Afaceri prin'care se certificd intrerupereaparliald, a activitAlii;

Art, 2. - Proprietarii clddirilor qi terenurilor au obligalia ca, p6nd in data de 15

septembrie 2021 inclusiv, sd depund la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii,
insoliti de o declaralie pe propria r[spundere qi actele doveditoare privind intreruperea
activitalii.

Art. 3. - Proprietarii care delin clddiri qi terenuri utilizate pentru activitSli turistice, in
declarafia pe propria rdspundere prevdzutd articolul 2, vor menfiona:

a) adresa clddirii/clddirilor/terenului/terenurilor pentru care se solicitd reducerea
impozitului;

b) in cazul intreruperii totale sau parliale a activitdlii turistice doar pentru o cotd parte
dintr-o cl6dire, contribuabilul va menliona in declaralie valoarea impozabild a cotei parli
pentru care solicitd reducerea impozitului;

c) sd fie intreruperea totald/pafiiald, a activitdlii turistice stabilitd conform prevederilor
legale;

d) actul doveditor care atestd intreruperea totald sau parliald a activitAtilor turistice.
Art. 4. - (1) in cazul proprietarilor care delin clddiri qi terenuri date in folosinld pentrn

desftqurarea unor activitSli turistice cdtre alte persoane frzice sau juridice, pe perioada in care

s-a instituit starea de urgen!6, din declaralia pe propria rdspundere prevdzutd la art. 2, trebuie
sd reias[ cd acerqtia se regdsesc concomitent in urmdtoarele situafii:
a) au renunfat la cel pulin 50olo din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeven]ei
sau altd formd de utilizare a clddirii, stabilitd conform prevederilor contractuale, pe perioada
pentru care s-a instituit starea de urgenfd;
b) cel putin 500% din suprafetgle totale delinute qi afectate activitAfllor turistice, nu au fost
utilizate, ca urmare a faptului c[ titularii dreptului de folosinfd a cl5dirilor respective au fbsl
obligali, potrivit legii, sd igi intrerupd total Ei/sau parlial activitatea turisticd.
(2) Pentru incadrarea in situalia prevdzutd la alin. (1) lit. b), proprietarii care defin cl[diri Ei

terenuri nerezidenliale verificd dacd cel putin 50% din suprafata totalS delinutd Ei data in
folosinld pentru desfbqurarea unor activitali turistice cdtre alte persoane frzice sau juridice este

afectatd de intreruperea totalS qi/sau parlial[ a activitAtrii acestora.
Art. 5. - Proprietarii care defin terenuri qi clSdiri nerezidentiale date in folosin![ pentru

desfrgurarea unor activitAli turistice cdtre alte persoane fizice sau juridice, la cererea
prevdzutd la articolul 2, vor anexa declaralia pe propria rdspundere din care rezultd, incadrarea
cumulativd in situaliile prevdzute la articolul 4 lit. a) qi b), insolitd de declaraliile pe propria
rdspundere Ei actele doveditoare a utilizatorilor cu privire la intreruperea total[ a activitalii
acestora qi/sau de certificatele pentru situalii de urgenld emise de Ministerul Economiei,
Energiei qi Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care qi-au intrerupt partial activitatea,
dtpd caz.

Art. 6. - In cazul in care persoanele frzice sau juridice prevdzute articolul 1 au pl[tit
impozitul anual pe terenuri qi cl5diri datorate pentru anul202l,integrallparfial, pdnd la primul



termen de plat6, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriqlt: u dreptului de a cere

restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 2o7l2ol5, cu modificdrite qi completf,rile

ulterioare.
Art.7. - persoanele cu atribulii in stabilirea impozitelor qi taxelor locale din cadrul

organului fiscar rocal vor verifica cererea de reducere a impozitului pe cladiri qi terenuri,

declaralia pe proprie rlspundere sd fie in concordanla cu evidenla fiscald de la rolul

contribuabililor. Dac6 exist6 neclaritali in evidenla fiscald sau intre evidenla fisca16 qi

declaralia contribuabilrlri, organul fiscal va solicita ldmuriri din partea contribuabilului'

contribuabilur are obligalia de a prezenta organului fiscal clarificarile solicitate in termen de

maxim 30 de z\le dariumai tdrziudata liriita de depunere qi solufionare a cererilor de 15

septembrie 2021.
Art. g. - organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de

reducere a impozitului pe cradiri qi terenuri ce va fi iomunicata contribuubilrlui' impotriva

actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotdrdri se poate formula contestalie

potrivit art.26s_zs1 din Legeu*. )olrzoti-codut de procedura fiscar, cu modificarile gi

completirile ulterioare.



ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
PRIMAR

Nr. I . 17 4127 .04.2021 .

REFERAT
privind acordarea unor facilitiri fiscale la plata impozitelor qi taxelor locale pentru anul

2021, prestatorilor de servicii turistice

Avind in vedere Cererea nr. 640103.03.2021 a S.C. GOLDIM S.R.L, care desftqoarf,
activitdli in domeniul turismului, avdnd stabilit sediul social in satul Moacqa nr. 360, jude{ul
Covasna, solicitd reducerea at 50o/o al impozitului pe clddiri pe anul fiscal 2021,inbaza
prevederilor Legii nr. 23 12020.

In conformitate cu prevederile:
- Legii m.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:
"art. 456 alin. (4): impozitul pe clddirile aflate in proprietatea persoanelor fizice qi juridice
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o duratd de cel mult 180 de zile
consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50oh. Reducerea se

aplicd in anul fiscal urmdtor celui in care este indeplinitd aceastd condilie.

Ei a art. 464 alin. (4): Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice qi

juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durat6 de cel mult 180

de zile consecgtive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%.

Reducerea se aplicd in anul fiscal urm[tor celui in care este indeplinit5 aceast6 condilie;
- Titlului IX, cu privire la impozitele Ei taxele locale din Legea nr. 227 I 201 5 privind Codul
fiscal, cu modificdrile qi completdrile 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.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, polpun spre dezbatere qi aprobare proiectul
de hotdrdre privind acordarea unor facilitdri fiscale laplata impozitelor qi taxelor locale pentru
anul 2021, prestatorilor care desfEqoar6 servicii turistice pe teritoriul administrative al
comunei Moacqa.
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