ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 77 din 22 decembrie 2020

PROCEDURA
de calcul şi plată a taxelor prevăzute la alin.(1) şi (2)
ale art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

I.
Taxele zilnice datorate pentru util izarea temporară a locurilor
publice se vor calcula şi plăti după cum urmează:
a) pentru realizarea unor lucrări, taxa se stabileşte la 1,50 lei/ml până la 50 ml
(minim 3 zile) şi 0,5 lei/ml peste 50 ml. Taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la
structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, iar eliberarea
autorizaţiei se face pe bază de cerere;
b) pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului ambulant, taxa se
stabileşte la 30 lei/zi;
c) pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii,
taxa se stabileşte la 1,00 leu/mp/lună; datorarea acestei taxe nu îl exonerează pe
contribuabil de plata redevenţei sau chiriei, după caz, precum şi de la plata impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren. Taxa se stabileşte în sumă de 1,00 leu/mp/lună, începând
cu data autorizării, şi se achită în patru rate egale, la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15
noiembrie, inclusiv. În cazul construcţiilor provizorii realizate sau desfiinţate în cursul anului
fiscal, taxa se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
II.
Pentru deţinerea sau utilizarea, de către persoanele fizice cu
domiciliul sau reşedinţa în comuna Podoleni, de echipamente şi utilaje
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală
(cazan pentru ţuică şi rachiu din fructe; motoferăstrău, circular sau gater; moară; autovehicul;
vehicul cu tracţiune animală; alte vehicule, echipamente sau utilaje) şi care nu fac parte din
inventarul activităţii economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară potrivit
O.U.G. nr. 44/2008 se datorează taxe zilnice de 10 lei.
Taxa se achită la data depunerii declaraţiei fiscale, corespunzător numărului de zile
cuprins între această dată şi data la care contribuabilul declară că acest echipament serveşte
scopului vizat. În cazul în care pentru echipamentul sau utilajul respectiv taxa locală se
datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, aceasta se achită lunar, până cel târziu la
data de 25 pentru luna următoare. Nedepunerea declaraţiei fiscale în condiţiile arătate mai
sus se sancţionează potrivit prevederilor art. 493 din Codul fiscal.

