ANEXA nr.2
La HCL ……………..
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

REGULAMENT
DE IMPUNERE, ÎNCASARE ȘI UTILIZARE A TAXEI SPECIALE
SALVAMONT
ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV
ART.1 Taxa specială Salvamont este înfiinţată prin Hotărâre a Consililui Local al Municipiului
Braşov, conform legii.
ART.2 Taxa specială Salvamont va constitui venit cu destinaţie specială, venit ce se va utiliza
strict în scopurile pentru care a fost înfiinţată.
ART.3 Taxa specială Salvamont se va achita de către toţi contribuabilii, persoane fizice sau
juridice, de pe raza administrativă a Municipiului Braşov, care prestează servicii de cazare sau care
prestează servicii de transport pe cablu.
ART.4 În vederea unei judicioase colectări a acestei taxe, Direcţia Fiscală Braşov are
următoarele obligaţii :
-

organizează şi ţine la zi evidenţa tuturor contribuabililor ce datorează această taxă;
încasează taxa specială Salvamont de la contribuabilii ce datorează această taxă ;
încasează şi urmăreşte taxa specială Salvamont.

ART.5 Taxa specială Salvamont, reprezintă sursa de venituri a bugetului local al
Municipiului Braşov, iar pentru partea de cheltuieli, fondurile vor fi utilizate pentru cheltuieli
ocazionate de activitatea de salvare în munţi.
ART.6 Contribuabilii persoane fizice sau juridice care datorează taxa specială Salvamont au
următoarele obligaţii:
achitarea taxei Salvamont până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a
colectat taxa salvamont;
- depunerea lunară a « Declaraţiei de impunere pentru taxa specială Salvamont » la sediul
Direcţiei Fiscale Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro, până la data stabilită pentru fiecare
plată a taxei salvamont. (formular prevăzut în anexa nr.3);
- evidenţierea separată în contabilitate a taxei speciale Salvamont.
-

ART. 7 Plata taxei:
(1) Sumele încasate cu titlul de taxă specială Salvamont se varsă în contul specific taxei speciale
IBAN RO77TREZ13121360206XXXXX.
(2) Sumele încasate cu titlu de taxă specială vor fi evidențiate într-un cont analitic.
(3) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceași destinație.
ART. 8 Pentru neplata la termen se datorează, conform art. 183 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, majorări de întârziere în cotă de 1% din cuantumul sumei datorate,
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
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ART. 9 Contravenții:
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, contravențională
sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie
considerate, potrivit legii infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere
b) nedepunerea declarațiilor de impunere
(3) Contravenția prevăzută la alin.(2) lit. a) se sanționează cu amendă de la 73 lei la 290 lei, iar cele de la
alin. (2) lit. b) cu amendă de la 290 lei la 722 lei.
(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se
majorează cu 300%.
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și persoane împuternicite
din cadrul autorității administrației publice locale.
ART.10 În situaţia în care taxa specială Salvamont nu acoperă în totalitate cheltuielile aferente
bunei funcţionări a serviciilor de Salvamont, diferenţa se va suporta din Bugetul Local a Municipiului
Brașov.
ART. 11 În situaţia în care din varii motive nu se reuşeşte cheltuirea într-un an a tuturor sumelor
încasate din taxa specială Salvamont, acestea se vor reporta în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
ART.12 Prezentul regulament se completează cu prevederile Codului Fiscal precum şi a altor acte
normative în vigoare.
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