
Cotrtr&cte de fid[cie
Afi. 48t. - in cazul persoanelor fizice gi juridice care incheie contacte de fiducie conform Codului civil, impozitele $i taxele looale aferente masei

patrimoniale fiduciare transfeiato ln oadrul operaliunii de fiducie sunt plitite de ceh€ frducior la buget€le locale ale unitililor ad$inishativ - teritoriale unde

sunt lnragiskate bunurile care fac obiectul operaliunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, lncepend ou data de lntai a funii ulmitoare celei

ln csre a fost inch€iat contractul de fiducie.
CAPITOLUL X

ALTE DISPOZITII COMIiNE
Art. 489 - Majorarco impozitelor gi taxelor locale de consiliile locale sau coNiliile jud€tene

Art.490 . Controlul $i colectarea imgozitelor taxelor locale

tut. 491 - hdexa.ea impozitelor $i taxelor locale

Art. 492 - Elaborarea nonnelor

M.jorrrsa impozitelor ti titelor loc.le de coDsiliile locale
tut. 489. - (1) Autoritates deliberativd s administratiei publice locale, la propunerca auloritiilii executive, poate stabili cot€ aditionale la impozitele si taxele

locale prev6zute in prezentul titlu, in funclie de urm[toaxele cntsrii: economice, sociale, geografrc€, precum ti de necesit4ile bugetaE locale, cu excepJia

taxelor prevlzute la art. 494 alin. (10) lit. b) li c).

(2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50elo fate de niveluile maxime stabilite in prezentul titlu.
(3) Criteriile prevnzute la alin. (l) se hotAdsc de ctrtte autodtatea deliberativd a administratiei publice locale.

(4) Pentru terenul agricol neluffat timp de 2 ani consecuhv, consiliul loc6l poate majora impozitul pe teren cu pentr h 500p/o, incepend cu al t€ilea an, in
condiliile stabilite prin hotirarc a consiliului local.

(5) Consiliul local poate majora impozitul p€ clldiri ii iopozitul pe teren cu pane h 500o/o peDtru chdi le $i terenurile neingrijite, situate in intravilan.

(6) Cdteriile de incadmre ir categoria chdirilor si terenurilor prevlzute la alin. (5) se adopta prin hotirAre a consiliului local.

(7) Clidirile $i terenurile care intrd sub incidenla alin. (5) se stabilesc prin hotir6re a consiliului local conform elementelor de identificate potrivit

nomenclaturii stradale.

(8) Hofirarile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caraoter individual.

CoDtrclul ti colectlres impozitelor gi tsrelor locrle
Art. 490. - Autoritdlile administr4iei publice locale gi organele speciale ale acestora, dup[ caz, sunt responsabile pentm stabilirca, controlul 9i colect rea

impozitelor ii taxelor locale, piecum $i a amenzilor fi p€nalizdiilor aferente.

Itrdexrr€r impozitelor ti l!rclor locale

Art. 491. - (l) ln cazul oricenri impozit sau oricirei taxe locale, care constA htr-o anumit[ sum6 lD lei sau care este stabiliti pe baza unei anumite sume in lei,

suhele respective s€ itrdexeazi anual pe h data de 30 aprilie, de cetrE consiliile locale, linind cont de rata irflatiei pentlr anul fiscal anterior, comunicati

pe site-urile oficiale ale Midisterului Finantelor Publice fi Ministerului Dezvoltirii Regiona.le gi Adminishafiei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobd prin hotirAre a consiliului local ti se aplica in anul fiscal urmdtor. La niv€lul municipiului Bucuregti, aceasti

atribulie revine Consiliului General al Municipiului Bucule$ti.


