H.C.L.M. nr.

/28 .10.2015

CAP.VII -TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2016
conf.art.484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si art.30 dinL.273/2006 privind Finantele publice locale si
avand in vedere Regulamentului de incasare a taxelor speciale din Anexa nr. 8 la prezenta HCLM
NR.
CRT.

COMPARTIMENTUL CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL TAXABIL
DENUMIREA TAXEI SPECIALE

UM

NIVELUL TAXEI
pentru ANUL 2016

0.
1.

1.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELORCompartiment STARE CIVILA
Taxă oficiere căsătorii în zilele de repaus săptamânal si alte sarbatori
legale din cursul anului:
-în incinta primăriei: a) sambata
b) duminica si alte sarbatori legale
-în alt loc, conform solicitării contribuabilului.
Taxa aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe cale
Administrativa
SERVICIUL SALVAMONT TURISM
Taxă salvamont:
a) pentru transport cablu

2.

4.

lei
lei
lei

-

2

b) pentru servicii turism

lei

lei/
lună

200
500
2. 1
a. 1.
- 0,5% din veniturile lunare încasate pe transportul pe cablu cand
membrii salvamont sunt scutiţi de la plata c/valorii biletului de transport,
în caz contrar se aplică pt. lunile decembrie - februarie taxa de la pct.
a. 2
a. 2.
- instalaţie telescaun – 1550 lei
- instalaţie teleschi – 720 lei
- instalaţie baby schi – 460 lei

b. 1.
– punct de închiriere material sportiv – 160 lei/lună – decembrie –
februarie
b. 2.
– 0,5% din veniturile încasate din servicii turistice (cazare, masă,
transport, agrement)

3.

SERVICIUL VENITURI
3.1 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului fiscal(in ziua
inregistrarii):
- persoane fizice
- persoane juridice

Lei/ex
10
14

3.2 Taxa pentru vizarea fisei de inmatriculare in ziua inregistrarii acesteia:
- persoane fizice
- persoane juridice

10
14

3.3 Taxa pentru furnizarea informatiilor privind patrimoniul, impozitele si
taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice, copii a actelor de
proprietate solicitate de notari, birourile executorilor judecatoresti s.a. entitati
in.drept.
Dovada achitarii taxei va fii anexata in copie la cerere.
4.

SERVICIUL URBANISM CADASTRU FOND FUNCIAR
Taxa pentru vizarea cererilor de marcare material lemnos:
- persoane fizice
- persoane juridice

10

Lei

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de urbanism
si/sau a autorizatiei de construire/desfiintare:
5.

6

ARHIVA
Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a documentelor care contin
informatii din arhiva

6
15
100

lei
30

SERVICIUL SALUBRITATE
Taxa pentru utilizatorii care refuza incheierea contractelor de prestari servicii
cu operatorii de salubritate, pentru deseuri menajere si asimilate acestora
-persoane fizice

Lei/pers/luna

7,5

- persoane juridice

Lei/m3

75

DIRECTIA ECONOMICA

Pentru promovarea turistica a localitatii se instituie:
1. Taxa privind acordul de functioanare si desfasurarea a unor activitati comerciale, financiare, prestari servicii, piata in municipiul Vatra Dornei
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Obiectul de activitate
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu produse alimentare si nealimentare cu amanuntul :
- cu suprafata totala pana la100 mp inclusiv
- cu suprafata totala intre 101 mp-300mp inclusiv
- cu suprafata totala intre 301 mp-1000mp inclusiv
- cu suprafata totala intre 1001 mp-2000mp inclusiv
- cu suprafata totala de peste 2000mp
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu produse alimentare si nealimentare en-gros
Spaţii comerciale cu activitate de prestări servicii (vulcanizare,reparatii auto, spalatorii auto,
croitorie,saloane de infrumusetare,agentii de turism, consultanta...etc.)
Spatii cu activitate de productie ( exceptand pct.5)
Unitati de debitare, comercializare masa lemnoasa
Societăţi de asigurare-reasigurare
Societati de televiziune prin cablu
Bănci, societăţi de leasing financiar
Staţii de carburanţi
Spatii in care se desfasoara activitate loto si pariuri sportive
Spatii in care sunt amplasate jocuri mecanice:
- pana la 3 aparate exclusiv
- intre 3-6 aparate inclusiv
- peste 6 aparate
Case de amanet, schimb valutar s.a
Societăţi de telefonie, radiocomunicatii etc.
Unitati turistice(hoteluri, moteluri, camping, pensiuni):
- cu pana in 20 camere inclusiv
- intre 20 -100 camere
- peste 100 camere
Farmacii
Societati cu activitate transport persoane si marfuri
Societati cu activitate de colectare deseuri (fier, hartie etc.)

lei/an
2016

200
500
700
1.000
1.500
400
200
500
1.500
450
1.000
1.500
1.500
1.500

500
1000
1500
800
500
150
500
1000
500
1000
1000

18. Profesii liberale
23
2. Taxa hoteliera, o cota de 1%, se aplica la tariful de cazare numai pentru o singura noapte de cazare, indiferent de perioada de
cazare.
NOTĂ Taxele speciale, instituite potrivit legii, constituie venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate pentru funcţionarea serviciilor publice pentru care au fost înfiinţate (cheltuielile
curente de întreţinere si funcţionare a serviciilor publice respective).
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Constatarea, stabilirea şi urmărirea încasării taxelor se realizează prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei
Persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare de taxe speciale sunt obligate să achite contravaloarea taxei speciale, astfel:
1. - taxa oficiere căsătorie – anterior prestării serviciului taxabil – pct. 1;
2. - taxa salvamont – unităţile de cazare, prestări servicii turistice şi cele prestatoare de transport pe cablu au obligaţia de a depune declaraţii de impunere privind
constituirea taxei salvamont şi de a vira taxa salvamont la bugetul local, lunar, pană la data de 20 inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa salvamont de la
persoanele beneficiare a serviciilor de turism, respectiv contravaloarea transportului pe cablu – pct. 2.

