
Anexa nr.3

LISTA

Actelor normative , inclusiv Hotararile de Consiliu local al Comunei Ion Creanga , in temeiul carora

s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

Numarul si data actului

normativ

Continutul pe scurt

l.LEGI
238/2013 Privind aprobarea O.U.G nr.6312013 pentru modificarea si completarea O'U.G

nr. l9l2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte .

227/2015 pentru aprobarea Codului fiscal

2071 2015 Privind aprobarea Codului de procedura fiscala

tt2/2016 privind aprobarea Ordonanlei de urgenfd a Guvernului ru. 4112015 pentru

modificarea gi completarea unor acte normative, precum gi pentru reglementarea

unor misuri bugetare

107120t7 pentru modificareaart.456 alin, (l) lit. D) din Legea w.227/2015 privind Codul

fiscal

t77/ 2017 privind aprobarea Ordonan(ei de urgenfd a Guvernului nr.3/2017 pentru

modifi carea gi comp letare a Legii nr. 227 120 I 5 privind Codul fi scal

20912017 pentru modificarea gi completarea Legii tv.227/2015 privind Codul fiscal

2.HOTARARI ALE
GUVERNULUI

1309 /27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte

taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscat 2013.

1t 2016 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nt.22712015

privind Codul fiscal

3.ORDONANTE DE

URGENTA ALE
GUVERNULUI

8012013 Privind taxele judiciare de timbru , cu modificarile si completarile ulterioare

50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nt.227/2015

8120t6 privina unete misuri financiare in vederea finalizdrii proiectelor finan{ate din

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare200T -2013, precum

gi unele mf,suri fiscal * bugetare

411 2016 Privind
central

stabilirea unor masuri de simplificare [a

si pentru modificarea si completarea unor

nivelul administratiei Publice
acte normative .

46/2016 pentru completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal

84t20t6 pent* moAifrcirea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-

fiscal

791 t0.1t.20t7 P."t* *"dif,"*r" rt completarea Legii nr. 227/2017 privind codul fiscal

4.HOTARARI ALE
CONSILIULUI LOCAL ION
CIIEANCA

79t2013 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

8(tl2014 se aproba irnpozitelc si taxele locale pentru anu 2015

501 2015 se aproba impozitele si taxele locale pentru anu 20t6

l03l 2016 se aproba inrpozitole si taxele locale pentru anu 20t7

nlt2017 sc aproba irnpozitclc si taxclc locale pentru anul 20 lll


