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PROIECTdeH O T A R A
privind indexarea impozitelor

qi

n

n

taxelor locale, precum ti a taxelor speciale, pentru anul
fiscal 2023

Primarul comunei Addncata, judelul Ialomila
Avdnd in vedere:
- Art 56, art 120 alin(l), art l2l alin(l) si (2) si art 139 alin(2) din Constitutia Romdniei
republicata;
- Att 4 si art 9 paragraful 3 din Carta Europeana a autonom iei locale, adoptata la Strasbourg
in l5 octombrie 1985, ratificatA prin Legea 19911997
- Att 7 alin(2) din Legea 28712009 privind Codul Civil, republicata cu modificarije si
completarile ulterioare;
- Art 87 alin(3), art 129 alin 4 lir c) din Ordonanta de Urgenta 5712019 privind Codut
Administrativ
- Art 5 alin(l) lit a) si alin(2), an 16 alin(2), art 20 alin(t) lit b), art 27,art 30, si art 761
alin(2) si (3) din Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Art l, art 2 alin(l) lit h), precum si pe cele ale titlului lX, in special art 491 coroborate cu
art 495 lit e) din Legea 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si complerarile
u lterioare;
- Raportul compartimentului impozite gi taxe inregistrat sub nr. 168/17.08.2022;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Addncata inregistrat sub nr.l7l/18.08.2022;
- Comunicatul Institutului Nafional de Statisticd conform ceruia rata inflafiei pentru anul
2021 este 5.1%o
in temeiul prevederilor aft. 136 alin(l) Ei arr. t29 alin. (4) lit c) din ordonanla de Urgen;d nr
5712019 privind codul administrativ, cu modificarile gi completarile ulterioare, prop-rn ,pr"
dezbatere gi aprobare urmdtorul

PROIECTdEH O T A R A N T
Art' I

Aprobare indexdrii pentru anul fiscal 2023 cu 5.lyo, pentru impozitele qi taxele locale.
precum qi taxele speciale, fiind cele cuprinse in tabloul cu valoiile impozabile,
nivelul

impozitelor gi taxelor locale, taxelor speciale $i amenzile care se stabilesc, se actualizeaz6 sau
Consiliul Local al comunei Addncata, prevSzut in anexa l, care
face parte integrantd din prezentul proiect de hot[rdre.
se ajusteazd, dupa caz, de cdtre
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ANEXA 1
LA PROIECTUL DE HOTARARE NR. 172118.08.2022

Art. 457. - (1) Pentru clidirile rezidentiale i clidirile-anexi
aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clidiri se calculeaz5 prin aplicarea unei cote
de 0.1olo. asupra valorii impozabile a cl5dirii. Cota impozitului pe clidiri se stabilegte prin hot5rAre a
consiliului local.
(2) Valoarea impozabilS a clddirii, exprimat6 in lei, se determini prin inmultirea suprafe{ei construite
desfdgurate a acesteia, exprimatd in metri pdtrali, cu valoarea impozabilS corespu nzetoare,
exprimatS in lei/m2,din tabelul urmStor:
lmpozitul gi taxa pe clediri
Valorile impozabile pe metru pitrat de suprafate construiti desfdguratd la cl5diri,in cazul
persoanelor fizice
ART 457
VALOAREA IMPOZABILA
VALOAREA IMPOZABI
I rrpur- cLADIRu
I
Lei/m
Lei/m
APROBATE
APROBATE
PENTRU ANUL 2022
PENTRU ANUL 2023
Clidire cu ClSdire
Clidire cu Clddire fird

firi

instala!ie

instalatie

electrici,de

electrici,de

apd,de

apa,de

instala!ie
electrice,de
ap6,de
canalizare
de
9i

instalatie
electrica,de
apa,de
canalizare gi

1130

677

1

339

223

357

235

224

197

236

207

142

86

150

91

de

incilzire

canalizare gi canalizare gi
de

incilzire

de

incilzire

incilzire

A. Clidire cu cadre din

188

712

beton armat sau cu pereti
exteriori din cdrimidi arsi
sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui

tratament chimic

Ai/sau

termic

B. Clddire cu peretii
exteriori din lemn,din
piatri
caremidi

naturale,din
nearsi,din
vilituci sau din orice alte
materiale nesupuse unui

tratament termic

Ai/sau

ch imic

C. ClSdire-anexi cu cadre
din beton armat sau cu
pereti exteriori din
cirdmidd arsi sau din
orice alte materiale
rezultate in urma unui

tratament termic

ai/sau

chimic
D. Clidire-anex6 cu peretii
exteriori din lemn,din
iatrd
naturali,din

rt
[.] 1pc hcrel

ceremide

nearsi,din
veletuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui

tratament termic

ai/sau

chimic
E. in cazul contribuabilu lu i
care deline la aceeagi
adresi inciperi amplasate
la subsol,la demisol gi/sau
la mansardi, utilizate ca
locuin!d,in oricare dintre

tipurile

de

din
din 75%
din 7 5o/o din 75%
suma care suma care s- suma care s- suma care saplica
s-ar aplica at aplica ar aplica af

75o/o
clidirii

clidirii

clidirii

clidirii

clidiri

previzute la lit.A-D
F. in cazul contribuabilului

50o/o d in 50o/o d in 50o/o d in 50o/o d in
suma care suma care s- suma care s- suma care s-

care deline la

aceeagi
adresi inciperi amplasate
la subsol,la demisol gi/sau
la ma n sa rd i, utilizate in
alte scopuri dec6t cel de

aplica
aplica ar
aplica at
aplica ar
clidirii
clddirii
clddirii
clddirii

s-ar

locuin!i,in oricare dintre
tipurile de clidiri
revizute la lit.A-D
(3) n cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a cledirii se identifice in tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabild cea mai mare
corespunz5toare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafata construite desfiguratd a unei clediri se determine prin insumarea suprafetelor
secliunilor tuturor nivelurilor clSdirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol
sau la mansarde,
exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinle, ale scdrilor gi teraselor neacoperite.
(5) Dacd dimensiunile exterioare ale unei clddiri nu pot fi efectiv mdsurate pe conturul exterior, atunci
suprafala construite desfdguratd a clidirii se determin5 prin inmultirea suprafetei utile a clidirii cu
un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabili a clSdirii se ajusteaze in funclie de rangul localiti{ii $i zona in care est(\-,
amplasati clSdirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de
corectie corespunzetor, prevazut in tabelul urmdtor:

Zona

Rangul localitd!ii
V
IV
localititii
1,05
1,10
A
(7) in cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri 9i 8 apartamente,
coeficientul de coreclie previzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

.(8)Valoarea impozabilS a

in

cadrul

clidirii se reduce in funclie de anul termindrii

acesteia,dup5 cum

urmeazd:

-cu 50o/o pentru cladirea care o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta
-cu 30o/o pentru clddirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv la data
de 1 lanuarie a anului fiscal de referin{5,
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10olo pentru cledirea care are o vechime cuprins5 intre 30 de ani gi 50 de ani inclusiv,la data de
1 lanuarie a anului fiscal de referin!5
.(9) in cazul cledirii la care au fost executate lucrdri de renovare majore, din punct de vedere fiscal,
anul termindrii se actualizeazS, astfel cd acesta se consideri ca fiind cel in care a fost efectuatd
receplia la terminarea lucrdrilor. Renovarea majord reprezinta acliunea complexi care cuprinde
obligatoriu lucriri de interven{ie la structura de rezistentd a clidirii, pentru asigurarea cerintei
fundamentale de rezistenle mecanice 9i stabilitate, prin ac{iuni de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, precum 9i, dupi caz, alte lucrdri de interventie pentru
mentinerea, pe intreaga duratd de exploatare a clSdirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile
construcliilor, conform legii, vizdnd, in principal, cregterea performantei energetice 9i a calita{ii
arhitectural-ambientale 9i func{ionale a cl5dirii. Anul terminirii se actualizeaze in condi{iile in care, la
terminarea lucrdrilor de renovare majorS, valoarea clddirii cregte cu cel pulin 50% fa{5 de valoarea
acesteia la data inceperii executdrii lucrdrilor.

-cu

Calculul Art. 458. - (1) Pentru cledirile nerezidentiale aflate in proprietatea
impozitului pe clAdirile nereziden!iale aflate in proprietatea persoanelor fizice
impozitul pe clediri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0.4o/o asupra valorii care poate fi:
va) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinla;
b) valoarea finald a lucririlor de construclii, in cazul cl6dirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinli;
c) valoarea cledirilor care rezultd din actul prin care se transfere dreptul de proprietate, in cazul
cl5dirilor dob6ndite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinte.
(2) Cota impozitului pe clSdiri se stabilegte prin hotdrire a consiliului local.

clddirile nerezidentiale aflate in pro rietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitdti din domeniul aqri co l.imooz itu lp e clidiri se calculeaze prin aplicarea unei cote de
0.4% asupla valorii impozabile a clddirii.
(3) Pentru

(4) in cazul in care valoarea cledirii nu poate fi calculatd conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculeazi prin aplicarea cotei de 2o/o asupta valorii impozabile determinate conform an.457.
Calculul impozitului pe cledirile cu destinatie mixti aflate in proprietatea persoanelor fizice
Art. 459. - (1) in cazul clSdirilor cu destinatie mixtd aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
.--r€ c?lculeazi prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositi in scop rezidenlial
conform arl.457 cu impozitul determinat pentru suprafata folositd in scop nerezidenlial, conform art.
458
(2) in cazulin care la adresa cledirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfigoard nicio
activitate economicS, impozitul se calculeazi conform art. 457.
(3) in cazul cladirilor cu destinatie mixta,cand proprietarul nu declara ia organul fiscal suprafata
folosita in scop nerezidential, potrivit alin(1) lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
cotei de 0,3olo asupra valorii impozabile determinate conform art 457 din Legea 22712015.
Calculul impozitului/taxei pe clddirile de!inute de persoanele juridice
Art. 460. - (1) Pentru cl6dirile rezidenliale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clediri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,1o/o asupra valorii impozabile a
clSdirii.

(2) Pentru clidirile nereziden{iale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,

impozitul/taxa pe clediri se calculeaze prin aplicarea unei cote de O,4o/o, inclusiv, asupra valorii
impozabile a clddirii.
(3) Pentru clidirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate
pentru activititi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clddiri se calculeazd prin aplicarea unei cote
de 0,4o/o asupra valorii impozabile a clidirii.
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(4) in cazul cledirilor cu destinatie mixti aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determind prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositi in scop rezidential conform
alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafa{a folositd in scop nerezidential, conform alin. (2) sau
(3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clddiri, valoarea impozabili a clddirilor aflate in proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datoreazd impozitul/taxa 9i poate fi:
a) ultima valoare impozabild inregistratd in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluirii;
c) valoarea finald a lucririlor de constructii, in cazul clddirilor noi, construite in cursul anului fiscal
anterior;
d) valoarea clidirilor care rezulti din actul prin care se transferd
dreptul de proprietate, in cazul cledirilor dobdndite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clSdirilor care sunt finanlate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultatd
dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii;

f) in cazul clSdirilor pentru care se datoreazi taxa pe clddiri, valoarea inscrisd in contabilitate^proprietarului clSdirii gi comunicata concesionaru lui, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de
folosintd, dupd caz.
(6) Valoarea impozabild a

dati

la 5 ani pe baza unui raport de evaluare
intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
aflate in vigoare la data evaluirii, depus la organul fiscal local pana la primultermen

clidirii

se actualizeazd o

a clddirii
bunurilor
de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal urmator.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplicd in cazul clSdirilor care apa(in persoanelor fald de care a fost
pronunlati o hotdr6re definitivi de declangare a procedurii falimentului.
(7.1) prevederile alin (6) nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe
cladiri potrivit art.456 alin(1) din legea 22712015 privind Codul fiscal.
(8) in cazul in care proprietarul clidirii nu a actualizat valoarea impozabilS a clSdirii in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinld, cota impozitului/taxei pe clSdiri este 5olo.
(9) in cazul in care proprietarul clddirii pentru care se datoreazi taxa pe clSdiri nu a aclualiza*
valoarea impozabild in ultimii 5 ani anteriori anului de referin!5, diferenta de taxd fa!5 de cea stabilitiv
conform alin. (1) sau (2), dupd caz, va fi datoratd de proprietarul clddirii.
('10) Cota impozitului/taxei pe clSdiri previzutd la alin. (1) 9i (2) se stabilegte prin hotir6re a consiliului
local.
409 Declararea, dobAndirea, instriinarea gi modificarea clidirilor
'in
Art. 461. - (1) lmpozitul pe clidiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are
proprietate clidirea la data de 3'1 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) in cazul dob6ndirii sau construirii unei clSdiri in cursul anului,proprietarul acesteia are obligalia
si depund o declaralie la organul fiscal local in a cdrui razd teritoriald de competenti se afld clidirea,
in termen de 30 de zile de la data dobdndirii 9i datoreazd impozit pe clSdiri incep6nd cu data de 1

ianuarie a anului urmdtor.
(3) Pentru clSdirile nou construite, data dob6ndirii clddirii se consideri dupe cum urmeazS:
a)'pentru clSdirile executate integral inainte de expirarea termenulul prevdzut in autorizalia de
'15 zile de la data
construire, data intocmirii procesu lui-verbal de receptie, dar nu mai t6rziu de
termindrii efective a lucrdrilor;
b) pentru clSdirile executate integral la termenul prevezut in autorizalia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receplie in termenul prevdzut de lege;

[Type here]

c) pentru clSdirile ale ceror lucrdri de constructii nu au fost finalizate la termenul previzut

in
autorizatra de construire gi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilit5tiiautorizaliei, in conditiile
legii, la data expirarii acestui termen $i numai pentru suprafata construite desfSgurati care are
elementele structurale de bazi ale unei clSdiri, in spe{a pereti 9i acoperig. Procesul-verbal de
receptie se intocmegte la data expirerii termenului previzut in autorizalia de construire,
consemn6ndu-se stadiul lucrdrilor, precum gi suprafata construitd desfSgurati in raport cu care se
stabilegte impozitul pe clediri.
(4) Declararea clddirilor in vederea impunerii gi inscrierea acestora in evidenlele autoritililor

administratiei publice locale reprezinti o obligatie legali a contribuabililor care detin in
proprietate aceste imobile, chiar daci ele au fost executate fdri autorizatie de construire.
(5) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unei clSdiri este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cledirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instrdineazS.
(6) in cazul extinderii, imbun6t6!irii, desfiin!5rii pa(iale sau al altor modificdri aduse unei clSdiri
existente cu destinatie nerezidentiala, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a
cladirii cu mai mult de 255 , proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la
rrganul fiscal local in a carci rcza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile
vde la data modificarii respective, si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(7) in cazul desfiintirii unei clediri, proprietarul are obligalia sd depund o nou5 declaralie de
impunere la organul fiscal local in a cirui razi teritorialS de competent5 se afle clSdirea, in termen
de 30 de zile de la data demolirii sau distrugerii 9i inceteazd sa datoreze impozitul incep6nd cu data
de 1 ianuarie a anului urmetor, inclusiv in cazul cledirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de
desfiin!are.
(8) Daca incadrarea clddiriiin funclie de rangul localitetii 9i zond se modificd in cursul unui an sau in
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clediri, impozitul
se calculeazd conform noii situalii incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor.
(9) in cazul clddirilor la care se constate diferenle intre suprafelele inscrise in actele de proprietate
9i situalia realS rezultatd din mdsurStorile executate in condiliile Legii cadastrului 9i a publicitdtii
imobiliare nr.711996, republicatS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare, pentru determinarea
sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situaliei reale, dovedite prin lucrdri de
cadastru. Datele rezultate din lucrdrile de cadastru se inscriu in evidenlele fiscale, in registrul
.- tgricol,precum 9i in cartea funciard, iar impozitul se calculeazi conform noii situalii incep6nd cu data
de 1 ianuarie a anului urmetor celui in care se inregistreazd la organul fiscal local lucrarea de
cadastru, ca anexd la declaratia fiscal5.
(10) in cazul unei clSdiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durati a
acestuia se aplicd urmdtoarele reguli:
a) impozitul pe clediri se datoreazi de locatar, incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui
in care a fost incheiat contractul;
b) in cazulincetdrii contractului de leasing, impozitul pe clediri se datoreaze de locator, incep6nd cu
data de 1 ianuarie a anului urmitor incheierii procesulu i-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care ateste intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) atat locatorul, c6t 9i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a
cdrui razd de competenld se afl5 clddirea, in termen de 30 de zile de la data finalizirii contractului
de leasing sau a
incheierii procesu lu i-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atest; intrarea
bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insolite de o copie a
acestor documente.
(1'1) Taxa pe clidiri se datoreazi pe perioada valabilitalii contractului prin care se constituie dreptul
de concesiune, inchiriere,administrare ori folosinli. in cazul contractelor care prevad perioade mai
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mici de un an, taxa se datoreaze propo(ional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinlS.
(12) Persoana care datoreaze taxa pe clidiri are obligalia se depune o declaralie la organul fiscal
local in a cdrui razA teritoriali de competente se afld clSdirea, pene la data de 25 a lunii urmStoare
celei in care intrd in vigoare contractul prin care se acorde dreptul de concesiune,inch iriere,
administrare ori folosinld, la care anexeaze o copie a acestui contract.
('12^'l) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei
declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si
datoreaza taxa pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(13) in cazul unei situa_tii care determine modificarea taxei pe clediri datorate, persoana care
datoreazd taxa pe cladiri are obligalia se depun; o declaratie la organul fiscal local in a cdrui razA
teritorialS de competentd se afl5 clddirea, p6ni la data de 25 a lunii urmdtoare celei in care s-a
inregistrat situatia respectivd.
('14) Declararea clddirilor in scop fiscal nu este conditionatS de inregistrarea acestor imobile la oficiile
de cadastru 9i publicitate imobiliarS.
(15) Depunerea declaraliilor fiscale reprezintd o obligatie gi in cazul persoanelor care beneficiazd de\.'
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clidiri.
Plata impozitului /taxei
An. 462. - (1) lmpozitul pe clSdiri se plStegte anual, in douS rate egale, pdnd la datele de 31 martie
9i 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe clddiri, datorat pentru intregul an de cdtre
contribuabili, pdni la data de 3l martie a anului respectiv, se acordd o bonificalie de pdnd la 10o/o,
stabilitd prin hotdrdre a consiliului local.
(3) lmpozitul pe clddiri, datorat aceluiagi buget local de cdtre contribuabili, de p6n5 la 50 lei inclusiv,
se pletegte integral p6nd la primul termen de plati.
(4) in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe clddiri amplasate pe raza aceleiagi
uniti{i administrativ-teritoriale,prevederile alin. (2) 9i (3) se referd la impozitul pe cl6diri cumulat.
(4^1) in cazul contractelor de concesiune , inchiriere, administrare sau folosinta , care se refera la o
perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se platest anual, in doua rate egale pana la datele de 31
martie si 30 septembrie, inclusiv.
(5) in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la.
perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de adminrstrare sau de folosinta.
(6) in cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept
public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa
pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului adminoistarae sau folosinta si o varsa lunar ,
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din p[erioada de valabilitate a contractului.
CAPITOLUL III
lmpozitul pe teren gi taxa pe teren
Reguli generale
Art. 463. - (1) Orice persoani care are in proprietate teren situat in Rom6nia datoreazd pentru acesta
un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel'
(2) Pentru terenurile proprietate publici sau privati a statului ori a unit5!ilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinld, dupd caz, se stabile9te taxa pe teren
care
reprezintd sarcina fiscal5 a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosintS, in conditii similare impozitului pe teren'
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(3) lmpozitul prev5zut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum gi taxa pe teren
prevezut5 la alin. (2) se datoreazd cdtre bugetul local al comunei, al oragului sau al municipiului in
care este amplasat terenul.
(4) Taxa pe teren se pldtegte propo4ional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesionare, inchiriere, administrare ori folosinld.
(5) Pe perioada in care pentru un teren se plitegte taxa pe teren,nu se datoreaza impozitul pe teren.
(6) ln cazul terenului care este detinut in comun de doue sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datoreazi impozit pentru partea din teren aflate in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili
p5(ile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreazd o parte egali
din impozitul pentru terenul respectiv.

Scutiri
Art. 464. - (1) Nu se datoreazd impozit/tax5 pe teren pentru:

a) terenurile aflate in proprietatea publicd sau private a statului sau a unitetilor administrativteritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitdti economice sau agrement;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate,inchiriate, date in administrare ori in
'olosint5, dupd caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
vproprre a acestora;
c) terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intreline,
dezvolta gi ajuta institutii de culturd nationalS, precum gi de a sustine acliuni cu caracter umanitar,
social gi cultural;
d) terenurile apa(in6nd cultelor religioase recunoscute oficial gi asociatiilor religioase, precum gi
componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activit;li
econom ice;
e) terenurile apa(inand cimitirelor gi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitS{ile gi institutiile de invS!5m6nt de stat, confesional sau particular,
autorizate si functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia suprafelelor care sunt folosite pentru
activiteti economice care genereazi alte venituri dec6t cele din taxele de gcolarizare,servirea
meselor pentru pregcolari, elevi sau studenti gi cazarea acestora,precum gi clSdirile utilizate de citre
crege, astfel cum sunt definite gi funclioneazi potrivit Legii nr. 26312007, cu modificirile gi
complet5rile ulterioare;
g) terenurile unitetilor sanitare publice, cu exceplia suprafetelor folosite pentru activititi economice;
.-,t) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigalie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile,inclusiv ecluzele 9i sta!iile de pompare aferente
acestora, precum gi terenurile aferente lucrdrilor de imbundtd{iri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosinl6 a terenului, emis de oficiile de cadastru 9i publicitate imobiliarS;
i) terenurile folosite pentru activitS!ile de apdrare impotriva inunda!iilor, gospodirirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuiela exploatarea resurselor de apd, cele folosite ca zone de
protectie definite in lege, precum 9i terenurile utilizate pentru exploat5rile din su bsol,incadrate astfel
printr-o hotdr6re a consiliului local, in mdsura in care nu afecteazl folosirea suprafelei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cAt dureazd
ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor gi nu prin destinatia datd sunt improprii pentru agriculturi sau
silviculturd;
l) terenurile ocupate de autostrizi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania NationalS de Autostrdzi gi Drumuri Nalionale din Rom6nia - S.A., zonele
de siguranti a
acestora, precum gi terenurile ocupate de piste 9i terenurile din jurul pistelor reprezentAnd zone de
sigurantS;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum gi cele ale
metroului;
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n) terenurile din parcurile industriale, parcurile gtiinlifice gi tehnologice, precum gi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaliei in materia ajutorulut de stat;
o) terenurile aferente capacitatilor de produclie care sunt in sectorul pentru apdrare cu respectarea
legislatiei in materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Rom6ne 9i ale fundaliilor proprii infiinlate de Academia Rom6nd, in calitate
de fondator unic, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru activiteti economice;
q) terenurile instituliilor sau unit;tilor care funclioneazd sub coordonarea Ministerului Educatiel 9i
Cercetirii gtiintifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului, cu exceplia terenurilor care sunt
folosite pentru activititi economice;
r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a viduvelor de rdzboi 9i
a vdduvelor nerecdsitorite ale veteranilor de rizboi;
s) terenul aferent clddirii de domrciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute
la art.1 din Decretul-lege nr.'1 18/1990, republicat, cu modificSrile gi completdrile ulterioare;
t) terenul aferent clddirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat 9i a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentantilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor previzute la art. 2 lit. a), c)-e) dinv
Ordonanla de urgenlS a Guvernului nr.8212006, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostili gi supralegaliza re, cele destinate depoziterii $i
administrdrii arhivei, precum 9i terenurile afectate funcliondrii Centrului National de Administrare a
Registrelor Na{ionale Notariale;
w) suprafelele de fond forestier, altele decat cele proprietate publicd, pentru care nu se
reglementeazi procesul de produclie lemnoasS,cele certificate, precum 9i cele cu arborete cu varsta
de p6nd la 20 de ani;
x) terenurile detinute sau utilizate de cdtre intreprinderile sociale de inse(ie;
y) terenurile aflate in proprietatea organizaliilor cetdlenilor apa(in6nd minoritdlilor nalionale din
Romdnia, cu statut de utilitate publicd, precum gi cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosin!5 de acestea de la o institutie sau o autoritate publici, cu exceplia
terenurilor care sunt folosite pentru activitdli economice.
z) suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasata ca monumente istorice, de
arhitectura sau arheologice, prevazute la art 456 alin (1) lit x), indiferent de titularul dreptului de

proprietate sau de administrare

, cu exceptia

terenurilor care sunt folosite pentru activitatl_

economice.
(2) lmpozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durati de cel mult 6 luni in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50 %. Reducerea se aplicd in anul fiscal urmetor celui in care este
indepliniti aceaste conditie.
(3) in cazul scutirilor prevazute la alin(1) lit r),s) si t) :
Scutirea se acorda integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelelor prevazute la
alinl ) lit r) , detinute in comun cu sotul sau sotia. ln situatia in care o cota -parte din teren
apartine unor terti , scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti.
Scutlrea se acorda pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflate in proprietatea
persoanelor prevazute la alin (1) lit s) si t) , detinute in comun cu sotul sau sotia . ln situatia in
care o cota-parte din terenul respectiv apartine unor terti , scutirea nu se acorda pentru cotaparte detinuta de acesti terti.
(4) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,stabilita cf. Aliniat(1) lit t) , se aplica incepand
cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.
(S) prin exceptie de la prevederile alineatului (4), scutirea de la plata impozitului/taxei pe
ieien, stabilita conform alin (1) lit t) in cazul persoanelor cu handicap temporar , care detin

.

.

.

.
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un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat de
handicap, cu conditia ca acesta sa aiba continuitate si sa fie depus la organul fiscal local in
termen de 45 de zile.

Calculul impozitului/taxei pe teren
Art.465.- (1) lmpozitul/taxa pe teren se stabilegte lu6nd in calcul suprafata terenului, rangul localitdtii
in care este amplasat terenul, zona gi categoria de folosinld a terenului, conform incadrdrii fdcute de
consiliul local.

Nivelurile aprobate pentru Nivelurile aprobate pentru anul
Zona in cadrul

2023
lei/ha

anul2O22
(lei/ha)

localiti!ii
A

IV

V

IV

V

804

642

845

675

(3) ln cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alte categorie de
folosinti dec6t cea de terenuri cu constructii, se stabilegte prin inmultirea suprafetei terenului,
exprimat5 in hectare, cu suma corespunzitoare prevezute la alin.(4), iar acest rezultat se inmullegte
cu coeficientul de corectie corespunz5tor prevdzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3),se folosesc sumele din tabelul
urmetor, exprimate in lei pe hectar
1m2=0,0001 ha

.

Nr.
C

rt.

Categoria
de folosinti

32
25
25
52
60

34
27
27
55
63

alt 32
vegetatie

34

5

Livadi

6

Pddure sau

It"r"n
",
lforestieri

ivelurile

Zona(lei/ha)
A

4

3

N

impozitu lu i/taxei,cu
inflatiei 5.1%
Lei/ha2023
Zona(lei/ha
A

Teren arabil
Pigune
FAnea!i
Vie

1

2

Nivelurile
lmpozitului/taxei
- Lei/ha2022

rata

Teren cu ape
18
19
(5) Suma stabilitd conform alin. (4) se inmullegte cu coeficientulde corec{ie corespunzdtor
prevdzut in urmdtorul tabel:
Rangul localitatii
Coeficientul de corectie
7

lv

1,1
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V1
(6)

Ca exceplie de la prevederile alin. (2) - (5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat in intravila n,inreg istrat in registrul agricol la alte categorie de folosintd dec6t cea
de terenuri cu construclii, impozitul/taxa pe teren se calculeazi conform prevederilor alin. (7) numai
daci indeplinesc, cumulativ, urmAtoarele conditii:
a) au prevdzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturS;
b) au inregistrate in evidenla contabile, pentru anul fiscal respectiv, venituri 9i cheltuieli din
desfdgurarea obiectului de activitate prevezut lalit. a).
(7) in cazul unuiteren amplasat in extravilan. imoozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmullirea
suprafelei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzdtoare prevSzuti in urmdtorul tabel,
inmultiti cu coeficientul de corectie corespunz6tor prevdzut la art.457 alin. (6):

Nr.

crt.
1

2
3

4.
5
6
7
8

I
10
11

Categoria
de folosin!5
Terenuri
cu construc!ii
Teren arabil
Pigune
FAneatd
Vie pe rod
Vie pAnd la intrarea pe rod
Livadi pe rod
Livada p6ni la intrarea pe rod
Pddure
Teren cu apa
Teren cu amenajari piscicole

Nivelurile
Nivelurile aprobate
pentru anul 2023
aprobate
pentru anul 2022
Zona(lei/ha)
Zona(lei/ha
A
A
29

31

52
29
28
56

55

0

0

56
0
15

59

3

24

31
31

59

0

16
4
26

inregistrarea in registrul agricol a datelor privind clidirile gi terenurile, a titularului dreptului de._
proprietate asupra acestora, precum 9i schimbarea categoriei de folosinti se pot face numai pe bazd
de
documente, anexate la declara{ia fdcutd sub semnStura propne a capului de gospoddrie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major al gospoddriei.
Procedura de inregistrare gi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.
(9) Nivelul impozitului pe teren previzut la alin. (2) gi (7) se stabilegte prin hotirdre a consiliului local.
Declararea gi datorarea impozitului 9i a taxei pe teren
Art. 466. - ('1) lmpozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) in cazul dob6ndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sA depune o
noud declara{ie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razi teritorialS de competenld se afld
terenul, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii gi datoreazS impozit pe teren incep6nd cu data
de 1 ianuarie a anului urmdtor.
(3) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra terenului la data de 3'1
decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instriineazd.
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(4) Dacd incadrarea terenului in functie de rangul localit5tii gi zone se modifici in cursul unui an sau
in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul
se calculeazi conform noii situa{ii incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urm;tor.
(5) in cazul modificdrii categoriei de folosin{5 a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa
depuni o noud declaralie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razd teritoriali de competenle
se aflS terenul, in termen de 30 de zile de la data modificdrii folosinlei gi datoreaze impozitul pe teren
conform noii situalii incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmetor.
(6) in cazulterenurilor la care se constate diferenle intre suprafetele inscrise in actele de proprietate
9i situatia realS rezultati din mdsuritorile executate in condiliile Legii nr. 711996, republicatS, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucreri de cadastru. Datele rezultate din
lucrdrile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum gi in cartea funciar5,
iar impozitul se calculeazd conform noii situatii incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui
in care se inregistreazd la organul fiscal local lucrarea respectivd, ca anexa la declaralia fiscalS.
(7) in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga duratd a
acestuia se aplici urmitoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreazi de locatar, incepdnd cu data de '1 ianuarie a anului urmdtor celui
Yn care a fost incheiat contractul;
b) ?n cazul in care contractul de leasing financiar inceteazd altfel decdt prin ajungerea la scaden!5,
impozitul pe teren se datoreazd de locator, incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor celui in
care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului
sau a altor documente similare care atesti intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing;
c) atat locatorul, c6t 9i locatarul au obligatia depunerii declara{iei fiscale la organul fiscal local in a
cdrui raza de competentd se afli terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizdrii contractului de
leasing sau a
incheierii procesu lu i-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care ateste intrarea
bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotitd de o copie a
acestor documente.
(B) Taxa pe teren se datoreaze pe perioada valabilitdlii contractului prin care se constituie dreptul
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin{5. in cazul contractelor care prevdd perioade mai
mici de un an, taxa se datoreaze propo(ional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul
,- re concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!6.
(9) Persoana care datoreazi taxa pe teren are obligalia se depune o declaratie la organul fiscal local
in a cdrui razd teritoriald de competen{5 se afld terenul, pane la data de 25 a lunii urmdtoare celei in
care intre in vigoare contractul prin care se acordi dreptul de concesiune, inchiriere, administrare
ori folosintd, la care anexeazi o copie a acestui contract.
(9^1) in cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosintaare obligatia de punerii unei
declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si
datoreaza taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(10) in cazul unei situalii care determind modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datorcazd taxa pe teren are obligalia si depund o declaralie la organul fiscal local in a cdrui razd
teritorialS de competentd se afld terenul, p6nd la data de 25 a lunii urmitoare celei in care s-a
inregistrat situa-tia respective.
(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionatd de inregistrarea acestor terenuri la
oficiile de cadastru gi publicitate imobiliard.
(12) Depunerea declaraliilor fiscale reprezintd o obligalie gi in cazul persoanelor care beneficiazd de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
Plata impozitului 9i a taxei pe teren

lType he"el

Art. 467. - (1) lmpozitul pe teren se plitegte anual, in doud rate egale, pane la datele de 31 martie 9i
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de cdtre contribuabili,
p6n5 la data de 3'1 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o bonificatie de p6nd la 10o/o,
stabilitd prin hotdr6re a consiliului local.
(3) lmpozitul pe teren, datorat aceluiagi buget local de c6tre contribuabili, persoane fizice gi juridice,
de pdnd la 50 lei inclusiv, se plStegte integral pdnd la primul termen de plati.
(4) in cazulin care contribuabilul de{ine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiagi
unitili administrativ-teritoriale,prevederile alin. (2) 9i (3) se referi la impozitul pe teren cumulat.
(4"'1) in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o
perioada mai mare de un an, taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de
3'l martie si 30 septembrie, inclusiv.
(5) in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la
perioade mai mari de o luna, taxa se plateste lunar, pani la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare
fiecdrei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosin[d.
(6) in cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept
public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxav
pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa
lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a
contractului.
CAPITOLUL IV
lmpozitul pe mijloacele de transport Reguli generale

Art. 468.

-

(1) Orice persoand care are in proprietate un mijloc de transpotl care trebuie

inmatriculat/inreg istrat in Romdnia datoreazb un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
exceplia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
(2) lmpozitul pe mijloacele de transport se datoreazi pe perioada cdt mijlocul de transport este
inmatriculat sau inregistrat in Rom6nia.
(3) lmpozitul pe mijloacele de transport se plStegte la bugetul local al unitetii administrativteritoriale
unde persoana igi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupi caz.
(4) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga
durat5 a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazd de locatar.
\,

Scutiri
Art.469. - (1) Nu se datoreazd impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, viduvelor
de r5zboi sau vdduvelor nerecisdtorite ale veteranilor de rdzboi, pentru un singur mi.iloc de

transport, la alegerea
contribuabilulu i;
b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea
sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat 9i ai minorilor
incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilulu i;
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.'1
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilu lui;
d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art. 3
aiin. 1t; tit. b) 9i art.4 alin. (1)din Legea nr.34112004, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare pentru
un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) navlle fluviale de pasageri, bdrcile 9i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul in Delta Dunirii, lnsula Mare a Brdilei 9i lnsula Balta lalomitei;
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f) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei
localitS!i, dacd
tariful de transport este stabrlit in condilii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenlii in situalii de urgenld;

k) mijloacele de transport ale instituliilor sau unitdlilor care functioneazd sub

coordonarea
Ministerului Educa{iei gi Cercetdrii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul
de a intretine, dezvolta gi ajuta institulii de culturd nationale, precum gi de a sustine actiuni cu
caracter
umanitar, social gi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unice activitate acordarea gratuiti de servicii
sociale in unitdti specializate care asigure gezduire, ingrijire socialS gi medicald, asistente, ocrotire,
lctiviteti de recuperare, reabilitare gi reinse(ie socialS pentru copil, familie, persoane cu handicap,
vpersoane v6rstnice, precum
9i pentru alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;n)
autovehiculele ac!ionate electric;
o) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfe gi care nu sunt utilizate in folosul propriu
al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport delinute de citre organizaliile cetetenilor apartinand minoritalilor
nationale.
(2) lmpozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaze
in localitetile precizate in:
a) Hotdrdrea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea
dezvoltdrii economico-sociale a unor localiteti din Muntii Apuseni, cu modificirile ulterioare;
b) Hotardrea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele misuri
gi acliuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judelului Tulcea gi a Rezervatiei Biosferei
,,Delta Dundrii", cu modificerile ulterioare.
(3) scutirile prevazute la alin(1) lita)-c) se acorda integral pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilu lui, aflat in proprietatea persoanelor mantionate la aceste litere, detinute in
\,romun cu sotul sau sotia . in situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului
de transport apartine unor terti , scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti.
(4) Scutirea de la plata impozitului pe mijloace de transport, stabilita conform alin(1) lit b) , se aplica
incepand cu data de 1 a lunii urmatoare cele in care persoana depune documentele justificative.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin(4) , scutirea de la plata impozitului pe mijloace transport
stabilita conform alin(1) lit b) in cazul persoaneleo cu handicap revizuibil, se acorda incepand cu
data emiterii noului certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba continuitate si sa fie depus
la organul fiscal local in termen de 45 zile .

Calculul impozitului
Arl. 470. - (1) lmpozitul pe mijloacele de transport se calculeaze in funclie de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevdzute in prezentul capitol.
(2) in cazul oricdruia dintre urmitoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaze in funclie de capacitatea cilindricS a acestuia, prin inmullirea fiecirei grupe de 200 cm3
sau frac{iune din aceasta cu suma corespunzetoare din tabelul urmdtor:

in lei
Suma in lei
pentru
fiecare pentru fiecare
ru
de 200 cm3 Erupe de 200 cm3

Suma

Mijloace de transport cu tractiune mecanica
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sau fractiune din sau fractiune din
acesta
Aprobate 2023

acesta
Aprobate 2O22

Motociclete,triciclu ri, cvadricicluri gi autoturisme cu 8
capac itatea cilindricd de p6ni la 1600 cm3inclusiv
2, Motociclete,triciclu ri ,cvadricicluri cu capacitate 10
cilindrica de peste 1600 cm'
3.Autoturisme cu capacitatea cilindricd intre 1601 cm' 21
i 2000 cm3 inclusiv

I

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrici intre 2001

B6

1

.

11

))

B1

cm3si 2600 cm" inclusiv

SAutoturisme cu capacitatea cilindrici intre 2601 cm3 163
9i 3000 cm3 inclusiv
6.Autoturisme cu capacitatea cilindricd de peste 3001 327

172

344

cm3
a-7
TAutobuze,autocare,mic robuze
8.Alte autovehicule cu masa totali maximd autorizati 34
de pind la 12 tone inclusiv,precum gi autoturisme de
teren din productie interna
21
9.Tractoare inmatriculate
ll. Vehicule inregistrate

)o

1.

Vehicule cu capacitate cilindrici:

Lei/200 cm'

Lei/200 cm3

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindricd

<

2

3

>

4

5

56 lei/an

59lei/an

36

22

4.800 cm3

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrici

4.800 cm3
2
Vehicule

firi

ca acitate

cilindrici eviden iati

(3) in cazul unui ata9, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru

respective.

\/

motocicletele
(4) in cazul unui autovehicul de transport de marfi cu masa totalS autorizatd egalS sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzdtoare previzutS in tabelul
u rmetor:
6) in cazul urrei conrbirra{ii de autovehicLrle un ar.rtovehicul articulat sau trerl rutier. de tlalrspolt de
marfi cu masa totald ntaxinta autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitr-rl pc nli.lloacele
de transport este egal cLt sr,utta coresptrnzatoare prevSzuti in tabelul urmdtor'

lmpozitttl
in lei/an
Numdrul de axe gi greutatea brtrta
incdrcata nraxittta adttrisa

Ax(e) nroto (oa

re ) ctr
sistenr
de suspetrsie
pneumatica sau

Alte sistenre cle
sUSl)enste

pentru axele moloare
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i
re(

ech

2

,tele
e

axe

1

lVasa cle cel putin 12 tone,clar nrai mica
de 1 3 tone

151

419

2

lvlasa de cel putin 13 tone (lar mai mica
cle .1 .1 t()ne

1s1

.119

3

lrlasa cle cel putin ].1 tone . clar mai
nrica rle 15 tone

41 ()

590

4

[,4asa de cel putin ] 5 tone. clar nrai mica
de 1 8 tone

590

1335

590

1335

5

lVlaser

de cel pr-rtin 18 tone

ll

3 AXE

1

Masa de cel putin 15 tona, dar ntai mica
de 1 7 torre

2

lt4asa cle cel pr,rtin '1 7
nrica de 19 tone

3

151

263

I t).)

541

Masa cle cel putin '19 tone. dar mai mica
de 21 tone

541

702

4

lt/asa de cel putin 21 lone. clar mai mica
de 23 tone

702

1082

5

lt4asa de cel putin 23 lone, dar mai mica
de 25 tone

1082

1682

tone

clar mai
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6 Masa cle r el putin

de 26

7

!$ t' r . i31 66i

1,

1682

108',

tr-rne

1082

lVlasa de cel pr-rtin 2(i tone

lI

4 AXE

1

Masa de cel putin 23 tone. clar nrai nric:r
de 25 tone

702

712

2

[\rlasa de cel putin 25 tone, ciar ntai
de 27 tone

lt'rir-:rr

712

1111

3

lr,4asa

de cel putin 27 torte. clar t.trai ntir;tr
de 29 tone

1111

17{i.+

4

Masa de cel putin 29 tone, dat tttai tttic:;r
de 31 tone

1164

2017

5

Masa de cel putin 31 tone. dar mai trica
de 32

17

64

2617

6

lt/asa de cel putin 32 tone;

1764

2i;1 t

|

2 +1 AXE

1

Masa de cel pulin 12 tone
dar mai rnicd de 14 totre

0

(l

2

Masa de cel putin 14 torre,
dar mai mica de 16 tone

0

0
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FI

Masl .je cel putin

1rl fone,
dar nrar nricA de 1E tor-,-

68

4

fulasa tle cel putrn 13 torre
dar nrai nrrca de 20 tone

ri6

156

5

[,4asa de cel putrn 20 ton€
dar mai nrice de 22 tone

156

306

6

[\4asa cle cel putin 22 torrt
dar nrai nrica (le 23 tone

36()

473

7

lt4asa de cel putin 23 tone
dar mai mica de 25 tone

47:l

B

lt4asa de cel putrn 25 torre
dar nrai nrica cle 28 tone

853

1496

9

lt4asa de cel putin 2B tone

853

1496

2 + 2 axe

il

1

Masa de cel putin 23 tone
dar mai mrca de 25 tone

146

341

2

[\/asa de cel putin 25 tone
dar mai mica de 26 tone

341

561

3

l\rlasa de cel pLrtin 26 torre
dar mai mich de 28 tone

561

824

4

lt/asa de cel putin 2B tone
dar mai nricb de 29 tone

821

994

5

lVasa de cel pLrtin 29 tone
dar mai mica de 31 tone

994

1633

I
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Masa de cel putin :l l tone,
FI dar
nrar nricd de 33 tone

1(i33

l',4asa de cel putin 3J tone
dar rnai micd de 36 tone

2266

34:+1

lvlasa de cel putin 36 tone,
clar rnai nricd de 38 tone

I lol')

.)++

de cel pulin 38 tone

2266

344

8

lv4asa

I

1

2+3axe

I

lUasa de cel putin 36 tone
clar rrrai nrici de 38 tone

1803

2511)

2

lVlasa de cel putin 38 tone

2510

3412

2510

3412

1594

221Y

dar mai mici de 40 tone

3

lV

l\4asa de cel putin 40 de tone

3+2 axe

'1

de cel putin 36 tone, dar nlai nlica
38
tone
de

2

Masa de cel putin 38, dar mai mica de
40 tone

I\,4asa

lvlasa de cel putin 40lone,tlat tttai llliua
de 44 tone

.1 lvlasa de cel putin 44 tona

V

3+3 axe

3061

3061

3061

452E
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r-'-r--r
1

L4asa de cel pLrtin j6tone, dar r r,, rnica
(le JB tone

!07

2

lt4asa (le ccl pLrtin 38 tone. clar rnar rrrica
de 40 tone

1097

3

lr4asa de cel putirr 40 tone, dar n'r:r rnica
de 44 tone

IIJJO

4

Masa cle cel pLrtin 44 tone

1|1)7

2608

(7) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu

face parte dintr-o combinatie de autovehicule previzutd la alin. (6), taxa asupra mijlocului de
rJransport este e gala cu suma corespunzetoare din tabelul urmator:
Remorci, semiremorci sau rulote

lmpozit
mpozit
Masa totala maxima autorizata

Cu rata inflatiei

022

5.10/o

lei -

2023
lei

) Pana la o tona, inclusiv

I

10

) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone

7

39

) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

5

58
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69

) Peste 5 tone

F

3

(8) in cazul mijloacelor de transport pe ape, impozitul
pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzetoare din tabelul urmetor:

Mijloace de transport pe apa

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si

u

3

rsonal

Barci fara motor, folosite in alte scopuri

61

25

65

26

238

Nave de sport si agrement

ntre 0 si 1201

lntre 0 si 1201

Scutere de apa

26

238

3. Barci cu motor

6. Remorchere si impingatoare:

x

t.

) pana la 500 CP, inclusiv

00

631

) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

76

1026

) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

1500

't577

) peste 4000 CP

2401

2524

T.Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acest 195

205

. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

)cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusi 195

205

b)cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone
pana la 3000 de tone, inclusiv
c)cu capaciatate de incarcare de peste 3000 tone

s

301

jszo

317

553

(9) in inlelesul prezentului articol, capacitatea cilindrici sau masa totald maximd autorizati a
unui miiloc de transport se stabilegte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura
de achizi{ie sau un alt

document similar.
Declararea gi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
Att.471. - (1) lmpozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana
care de{ine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistat in
Rom6nia la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) in cazul inmatriculdrii sau inregistrdrii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul
acestuia are obligalia si depund o declaralie la organul fiscal local in a cdrui raz5 teritoriali de
competenld are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupd caz, in termen de 30 de zile de la data
inmatriculdrii/inregistririi 9i datoreazd impozit pe mijloacele de transport incepdnd cu data de 1
ianuarie a anului urmetor.
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(3) in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat dec6t Rom6nia, proprietarul
datoreazd impozit incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmetor inmatriculSrii sau inregistrerii
acestuia in Romdnia.
(4) in cazul radierii din circulalie a unui mijloc de transport,proprietaru I are obligalia sA depunA o
declaratie la organul fiscal in a cerui rcze teritorialS de competent5 igi are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dup6 caz, in termen de 30 de zile de la data radierii gi inceteazi sA datoreze
impozitul incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmetor.
(5) in cazul oricdrei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului,sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obliga{ia depunerii
declaraliei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei razi teritorialS
i9i are domiciliul/sediulipunctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenite
9i datoreazi impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile conditii incepdnd cu data de 1
ianuarie a anului urmetor.
(6) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga
duratd a acestuia se aplici urmdtoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreazd de locatar incepdnd cu 1 ianuarie a anului
'trmdtor incheierii contractului de leasing financiar, pdni la sf6rgitul anului in cursul ciruia inceteazi
vcontractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligalia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal local in a cdrui razd de
competenld se inregistreazi mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesuluiverbal a bunului sau a altor documente similare care ateste intrarea bunului in posesia locatarului,
insotit5 de o copie a acestor documente;
c) la incetarea contractului de leasing, atdt locatarul, cAt gi locatorul au obligatia depunerii declaraliei
fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesu lui-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestd intrarea bunului in posesia
locatoruluiinsotitd de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraliilor fiscale reprezintd o obligalie gi in cazul persoanelor care beneficiaz5 de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
(8) Operatorii economici, comercianti autosau societati de leasing, care inregistreaza ca stoc de
marfa mijloace de transport, cumparate de la persoane fizice din Romania si inmatriculate pe numele
acestora, au obligatia sa radieze din evidenta Directiei Regim permise de conducere si inmatriculare
a vehiculelor(DRPCIV)mijloacele de transport de pe numele fostilor proprietari.
Plata impozitului
\rt.472. - (1) lmpozitul pe mijlocul de transport se plitegte anual, in doud rate egale, p6ni la datele
de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de
c5tre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordd o bonificalie de
pAnd la 10o/o inclusiv, stabilita prin hotdrdre a consiliului local.
(3) lmpozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiagi buget local de c5tre contribuabili,
persoane fizice 9i juridice, de pAnd la 50 lei inclusiv, se pldtegte integral pdni la primultermen
de plat6. in cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe mijloace de transport,
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiagi unitili administrativteritoriale,
suma de 50 lei se referd la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora
CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi a autoriza!iilor Reguli generale
Att. 473. - Orice persoand care trebuie sd obtind un certificat, un aviz sau o autorizaJie menlionatd
in prezentul capitol trebuie s5 plSteasci o taxS la compartimentul de specialitate al autoritdlii
administratiei publice
locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizalia necesard.
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Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire 9i a altor avize
gi autorizatii
At1.474.- (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egale cu suma
stabilita conform tabelului urmdtor:
CAPITOLUL
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
022

axa pentru eliberarea certificatului d

023

lei -

rbanism in mediul urban

le i-

uprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
) pana la 1 50 m 2, inclusiv

6

7

b) intre 151 si 250 m 2, inclusiv

I

o

c) intre 251 si 500 m 2, inclusiv

p

10

) intre 501 si 750 m 2, inclusiv

13

14

) intre 751 si 1 000 m 2, inclusiv

15

lo

peste '1000 m 2

s +0,0t tei/mp, pentrull6+0.01 leiimp pentru
[iecare mp care{fiecare mp care
depaseste 1000 mp ldepaseste 1000mp
It

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zond rurald este
din taxa stabiliti conform alin. (1).

egali cu 50%

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egale cu 30o/o din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizatiei iniliale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cdtre comisia de urbanism gi amenajareag,
teritoriului, de c5tre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se
stabilegte de consiliul local in sumd de 15 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clSdire rezidenliald sau cl6direanexi este egald cu 0,5% din valoarea autorizatd a lucririlor de constructii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru alte construclii dec6t cele menlionate la
alin. (5) este egalS cu 1olo din valoarea autorizatd a lucrdrilor de constructie, inclusiv valoarea
instalaliilor aferente.
(7) Pentru taxele prevdzute la alin. (5) Si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucririlor de
construc!ie, se aplici urmetoarele reguli:
a) taxa datoratd se stabilegte pe baza valorii lucrdrilor de constructie declarate de persoana care
solicitd avizul 9i se pldtegte inainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevdzutd la alin. (5), valoarea reald a lucrdrilor de constructie nu poate fi mai micd
decdt valoarea impozabild a clddirii stabilitd conform art.457;
c) in termen de 15 zile de la data finalizirii lucrdrilor de constructie, dar nu mai tArziu de 15 zile de
la data la care expird autorizalia respective, persoana care a oblinut autorizatia trebuie sI depund o
declaralie privind valoarea lucririlor de construclie la compartimentul de specialitate al autoritetii
administratiei publice locale;
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d) pdnd in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia final5 privind valoarea
lucrdrilor de construclii, compartimentul de specialitate al autorititii administratiei publice locale are
obligalia de a
stabili taxa datorat5 pe baza valorii reale a lucrdrilor de constructie;
e) pdnd in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritSlii
administraliei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru tax;, trebuie plStiti orice diferen{d
de
taxd datoratd de cetre persoana care a primit autonzalia sau orice diferentd de taxd care trebuie
rambursatd de autoritatea administratiei publice locale.
(B) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egalS cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei iniliale.
(e)

eoale cu 0.1% din valoa rea tmD ozabild stabiliti pentru determinarea impozitului pe clddiri.
aferenti pdrlii desfiintate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavdri necesard lucririlor de cercetare 9i
prospectare a terenurilor in etapa efectudrii studiilor geotehnice gi a studiilor privind ridicirile
'opografice, sondele de gaze, petrol gi alte excavari se datoreazi de citre titularii drepturilor de
vprospecliune explorare se calculeazi prin inmullirea numdrului de metri patrati de teren ce vor
9i
9i
fi efectiv afectali la suprafata solului de foraje gi excav5ri, cu o valoare de 16 lei.
(11) in termen de 30 zile de la finalizarea fazelor de cercetare gi prospectare contribuabilii au
obligatia s5 declare suprafala efectiv afectatd de foraje sau excavbri, iar in cazul in care aceasta
diferd de cea pentru care
a fost emisi anterior o autorizalie, taxa aferent; se regularizeazi astfel inc6t si reflecte suprafala
efectiv afectate.
(12)Iaxa pentru eliberarea autoriza{iei necesare pentru lucrdrile de organizare de gantierin vederea
realizdrii unei constructii, care nu sunt incluse in altd autorizalie de construire, este egalS cu 3olo din
valoarea autorizatd a lucrdrilor de organizare de gantier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, cdsule sau rulote ori
campinguri este egalS cu 2o/o din valoarea autorizati a lucrdrilor de construclie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasirii de chiogcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere,
corpuri 9i panouri de afigaj, firme gi reclame situate pe ciile 9i in spaliile publice este de 9 lei, pentru
fiecare metru pdtrat de suprafati ocupat5 de construclie.
.-{15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucririle de racorduri 9i brangamente la retele
publice de ap5, canalizare, gaze, termice, energie electricd, telefonie gi televiziune prin cablu se
stabilegte de consiliul local 9i este de 14 lei, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturd stradalS 9i adresd se stabilegte de cdtre
consiliile locale in sumi de 10 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfigurarea unor activitifi
Atl. 475. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizaliilor sanitare de func{ionare se stabilegte de consiliul
local 9i este de 22lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producdtor, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de cdtre consiliile locale 9i este de 87
lei.
(3) Persoanele a cdror activitate se incadrea za tn qrup ele 561 - Restaurante, 563 - Baruri si
alte activiti t ide servire a bduturilor s i 932 - Alte activititi recreative s i distractive potrivit
Clasificirii activ ititilor din economia nat ionali - CAEN, actualizate p rin Ordinul presedintelui
lnstitutului National de Statistici nr. 33712OO7 privind actu alizarea Clasificirii act ivitdtilor din
economia nationald - CAEN,datoreazi bu qetului I ocal al comunei, orasulu i sau municipiului.
dupd caz.in a caru i razd administrativ - terit oriald se desfisoari activitatea, o taxd pentru
eliber arealvizarea anuali a aut orizatiei orivind desfisu rarea activitdtii de ali mentatie oublici.
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al712lei, pentru o suprafate de p6nd la 500 m2. inclusiv;
bl 47 47 lei pentru o suprafatd mai mare de 500 m2.
(4) Nivelul taxei prevazute la alin. (3) se stabilegte prin hotirAre a consiliului local gi se face venit la
bugetul local in a c6rui ruze teritoriale se desfegoare activitatea.
(5) Autoriza{ia privind desfagurarea activitetii de alimentalie publicd, in cazul in care comerciantul
indeplinegte condiliile prevdzute de lege, se emite de cdtre primarul in a cdrui razd de competente

afli amplasatd unitatea sau standul de comercializare.
Scutiri
An. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autorizaliilor
se

urmdtoarele:
a) certificatele, avizele 9i autorizatiile ai ciror beneficiari sunt veterani de rizboi, vdduve de rdzboi
sau viduve nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi;
b) certificatele, avizele gi autorizaliile ai ciror beneficiari sunt persoanele prevdzute la art.1 din
Decretul-lege nr. 1 1B/1990, republicat, cu modificirile s-i completirile ulterioare;
c) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire pentru licaguri de cult sau constructii anexS;
d) certificatele de urbanism 9i autorizaliile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructu rilor din transporturi care apa(in domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism gi autoriza{iile de construire pentru lucrarile de interes public nalional,judelean sau local;
f) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire, dacd beneficiarul constructiei este o
institu!ie publicd;
g) autorizaliile de construire pentru autostrezile 9i cdile ferate atribuite prin concesionare, conform
legii;
h) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire, dacd beneficiarul construcliei este o
institutie sau o unitate care funclioneazd sub coordonarea Ministerului Educaliei s,i Cercetdrii
$tiin{ifice sau a Ministerului Tineretului 9i Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacd beneficiarul constructiei este o fundatie
infiinlatd prin testament constituita conform legli, cu scopul de a intreline, dezvolta 9i ajuta institutii
de culturi
nalional5, precum gt de a sustine acliuni cu caracter umanitar, social gi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacd beneficiarul construcliei este o
organizalie care are ca unicd activitate acordarea gratuitd de servicii sociale in unitdti specializate
care asigure gdzduire, ingrijire sociald 9i medical6, asisten!5, ocrotire, activititi de recuperare,.
reabilitare 9i reinse(ie sociali pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice,
precum 9i pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, in cazul unei calamitdli naturale.
CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate
Taxa pentru serviciile de reclami gi publicitate
Att. 477 . - (1) Orice persoand, care beneficiazd de servicii de reclamd gi publicitate in Romdnia in
baza unui contract sau a unui alt fel de inlelegere incheiatd cu altd persoanS, datoreazd plata taxei
previzute in
prezentul arlrcol, cu exceplia serviciilor de reclamd gi publicitate realizate prin mijloacele de
informare in masd scrise gi audiovizuale .
(2) Publicitatea realizatd prin mijloace de informare in masd scrise qi audiovizuale, in sensul
prezentului articol, corespunde activiti!ilor agenlilor de publicitate potrivit Clasificdrii activitdtilor din
economia nalionalS - CAEN, cu modificdrile ulterioare, respectiv publicitatea realizall prin ziare 9i
alte tipirituri, precum gi prin radio, televiziune 9i internet.
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(3) Taxa prev;zute in prezentul articol, denumitd in continuare taxa pentru servicii de reclamd gi
publicitate, se pletegte la bugetul local al unitd[ii administrativ-teritoriale in raza cdreia persoana
presteaz5 serviciile de reclamd gi publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclamd 9i publicitate se calculeaze prin aplicarea cotei taxei respective
la valoarea serviciilor de reclamd gi publicitate.
(5) Cota taxei se stabilegte de consiliul local, de 1% .
(6) Valoarea serviciilor de reclamE 9i publicitate cuprinde orice platd obtinutS sau care urmeazi a fi
oblinuti pentru serviciile de reclami 9i publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adeugate.
(7) Taxa pentru servicii de reclamd gi publicitate se varsd la bugetul local, lunar, p6nd la data de 10
a lunii urmitoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestdri de servicii de reclamd 9i
publicitate.
Taxa pentru afigaj in scop de reclami gi publicitate
AtL.478. - (1) Orice persoani care utilizeazd un panou, afigaj sau o structure de afigaj pentru reclamd
9i publicitate, cu exceptia celei care intrd sub inciden{a art. 477, datoreazi plata taxei anuale
previzute in prezentul articol citre bugetul local al comunei, al oragului sau al municipiului, dupd
caz, in raza cdreia/cdruia este amplasat panoul, afigajul sau structura de afigaj respectivd.
'2)Yaloarea taxei pentru afigaj in scop de reclami gi publicitate se calculeazd anual, prin inmullirea
-numdrului de metri pdtrali sau a fracliunii de metru pitrat a suprafelei afigajului pentru reclamd sau
publicitate cu suma stabilitd de consiliul local, astfel:
a) in cazul unui afisai situat in locul in care p ersoana deruleazd o activitate economici, suma
este de 38lei;
b) in cazul oriciruialt panou . afisai sau structurd de afisai pent ru reclami si oublicitate. suma
este de 29 lei.
(3) Taxa pentru afigaj in scop de reclamd 9i publicitate se recalculeazd pentru a reflecta numdrul de
luni sau fracliunea din luni dintr-un an calendaristic in care se afigeazd in scop de reclamd 9i
publicitate.
(4) Taxa pentru afigajul in scop de reclamd 9i publicitate se pldtegte anual, in doud rate egale, p6nd
la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afigajul in scop de reclamd 9i publicitate,
datoratd aceluiagi buget local de cdtre contribuabili, persoane fizice 9i juridice, de 50 lei, se pldtegte
integral p6nd la primul termen de platd.
(5) Persoanele care datoreazd taxa pentru afigaj in scop de reclamd 9i publicitate sunt obligate si
depund o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritAtii administra{iei publice locale in
Jermen de 30 de zile de la data amplasdrii structurii de afigaj.

Scutiri

AtL. 479. - (1) Taxa pentru serviciile de reclamd gi publicitate gi taxa pentru afigaj in scop de reclame

gi publicitate nu se aplicd instituliilor publice, cu exceplia cazurilor cAnd acestea fac reclamd unor
activitdti
economice.
(2) f axa previzutd in prezentul articol, denumite in continuare taxa pentru afigaj in scop de reclamd
gi publicitate, nu se aplici unei persoane care inchiriazd panoul, afigajul sau structura de afigaj unei
alte
persoane, in acest caz taxa previzutS la art.477 fiind plititd de aceastd ultimi persoani.
(3) Taxa pentru afigaj in scop de reclamd gi publicitate nu se datoreaze pentru afigele, panourile sau
alte mijloace de reclami 9i publicitate amplasate in interiorul clddirilor.
(4) Taxa pentru afigaj in scop de reclamd gi publicitate nu se aplicd pentru panourile de identificare
a instala{iilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulalie, precum gi alte informalii
de utilitate
publicd 9i educalionale.
(5) Nu se datoreazl taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamd 9i publicitate pentru afigajul efectuat
pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construclia lor, realizarii de reclam5 gi
publicitate.
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CAPITOLUL VII
lmpozitul pe spectacole
Reguli generale
Art. 480. - ('l) Orice persoand care organizeazi o manifestare artistici, o competi{ie sportivi sau altd
activitate distractivi in Rom6nia are obligatia de a pldti impozitul previzut in prezentul capitol,
denumit in continuare impozitul pe spectacole.
(2) lmpozitul pe spectacole se pletegte la bugetul local al unitdtii administrativ-teritoriale in raza
cdreia are loc manifestarea artisticd, competitia sportivd sau altS activitate distractivd.

Calculul impozitului
Art. 481 . - (1) lmpozitul pe spectacole se calculeazi prin aplicarea cotei de impozit la suma incasatd
din vAnzarea biletelor de intrare 9i a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotdrdsc cota de impozit dupd cum urmeazi:
a) 2o/o,in cazul unui spectacol de teatru , ca de exemplu o p iese de teatru. balet. oper5. opereti.
concert filarmonic sau alte manifestare muzicali . preze ntarea unui film la cinematoqraf. un
spectacol de circ sau orice competit ie sportivi interni sau internationali;
b) 3 % in cazul oricirei alte ma nifestdri artistice decdt cele enumerate la lit.a).
(3) Suma primitd din vinzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele pletite
de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare*
inaintea vdnzdrii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datoreazi impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au
obligalia de:
a) a inregistra biletele de intrare gi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritdlii
administraliei publice locale care igi exercite autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat si aibi loc spectacolul, precum
9i in orice alt loc in care se vdnd bilete de intrare gi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare gi/sau abonamente 9i de a nu incasa sume care depdgesc
tarifele precizate pe biletele de intrare gi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare gi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritdtii administraliei publice
locale,documentele justificative privind calculul gi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricdror altor cerinte privind tipdrirea,inregistrarea, avizarea, evidenla gi inventarul
biletelor de intrare gi a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de

Ministerul Finanlelor Publice

9i

Ministerul Dezvoltdrii Regionale

gi

Administraliei Publice,.-

contrasemnate de Ministerul Culturii 9i Ministerul Tineretului gi Sportului.

Scutiri
Art. 482. - Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole.
Plata impozitului
Art. 483. - ('1) lmpozitul pe spectacole se pldtegte lunar pdni la data de 10, inclusiv, a lunii urmdtoare
celei in care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoand care datoreazd impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaralie la
compartimentul de specialitate al autoritStii administraliei publice locale, pdnd la data stabiliti pentru
fiecare platd a impozitului pe spectacole. Formatul declaraliei se precizeazd in normele elaborate in
comun de Ministerul Finanlelor Publice gi Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administratiei Publice.
(3) Persoanele care datoreazd impozitul pe spectacole rdspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declara{iei 9i plata la timp a impozitului.
CAPITOLUL VIII
Taxe speciale
Art. 484. - (1) Pentru funclionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice
gi juridice, precum 9i pentru promovarea turisticd a localitdlii, consiliile locale, jude[ene 9i Consiliul
General al Municipiului Bucuregti, dupd caz, pot adopta taxe speciale.
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(2) Domeniile in care consiliile locale, judetene gi Consiliul General al Municipiului Bucuregti, dupd
caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum gi cuantumul acestora se
stabilesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
(3) Taxele speciale se incaseazd numai de la persoanele fizice 9i juridice care beneficiaze de
serviciile oferite de institulia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare gi functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, se efectueze
prestalii ce intrS in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Scutiri
Art. 485. - (1) Autorititile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale
instituite conform art. 484, pentru urm5toarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rizboi, viduvele de razboi 9i viduvele nereces5torite ale veteranilor de rdzboi;
b) persoanele fizice prevdzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 1 1B/1990, republicat, cu modificdrile cu
completdrile ulterioare;
c) institutiile sau unit5tile care functioneazd sub coordonarea Ministerului Educatiei 9i Cercetirii
$tiinlifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului, cu exceplia incintelor folosite pentru activitali
:conom ice;
vd) fundatiile infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intreline, dezvolta gi
ajuta institulii de culturd nalionalS,precum gi de a sustine acliuni cu caracter umanitar, social gi
cultural;
e) organizaliile care au ca unicd activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitSli specializate
care asigurd gizduire, ingrijire sociald gi medicalS, asistentd, ocrotire, activitSti de recuperare,
reabilitare
gi reinse(ie socialS pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane v6rstnice, precum 9i
pentru alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;
f) reprezentanlii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadrali in gradul
lde invaliditate.
(2) Taxele speciale instituite conform arl. 484 se reduc cu 50o/o pentru persoanele fizice care
domiciliazd in localititile precizate in:
a) HotarArea Guvernului nr. 323/1996, cu modificdrile ulterioare;
b) Hotdrdrea Guvernului nr. 395/1996, cu modificSrile ulterioare.
CAPITOLUL IX

Jlte

taxe locale
Art. 486. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuregti sau consiliile judetene,
dupd caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporar5 a locurilor publice 9i pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitecturd 9i arheologice 9i altele asemenea.
(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru delinerea sau utilizarea echipamentelor 9i utilajelor
destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publici locald, pe rcza localitdlii unde
acestea sunt utilizate, precum 9i taxe pentru activitStile cu impact asupra mediului inconjurdtor.
(3) Taxele prevdzute la alin. (1) 9i (2) se calculeazd gi se plStesc in conformitate cu procedurile
aprobate de autoritdtile deliberative interesate.
(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divo( pe cale administrativd este in cuantum de 553 lei.
Taxa se face venit la bugetul local.
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
delinute de consiliile locale, consiliul local stabilegte o taxi de 37 lei.
(6) taxa comert stradal - 11 leilzi

Scutiri
Arl.487. - Autoritdtile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform
art. 486, urmdtoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rdzboi, viduvele de rizboi gi viduvele nerecdsetorite ale veteranilor de rizboi;
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b) persoanele fizice prevdzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificerile 9i
complet5rile ulterioare;
c) instituliile sau unitStile care functioneazi sub coordonarea Ministerului Educatiei gi Cerceterii
Stiintifice sau a [Vlinisterului Tineretului gi Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activiteti
economice;
d) funda{iile infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intreline, dezvolta 9i
ajuta institutii de culturd naliona15,precu m gi de a susline actiuni cu caracter umanitar, social 9i
cultural;
e) organizaliile care au ca unic5 activitate acordarea gratuite de servicii sociale in unitdti specializate
care asigurd gdzduire, ingrijire sociald 9i medicali, asisten!5, ocrotire, activitdti de recuperare,
reabilitare 9i reinse(ie sociali pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vdrstnice,
precum 9i pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
Contracte de fiducie
Art. 4BB. - in cazul persoanetor fizice 9i juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului
ctvil, impozitele gi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii
de fiducie sunt pldtite de citre fiduciar la bugetele locale ale unititilor administrativ-teritoriale unde
sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operaliunii de fiducie, cu respectarea prevederilor
prezentului titlu, incep6nd cu data de int6i a lunii urm5toare celei in care a fost incheiat contractul'de fiducie.
CAPITOLUL X
Alte dispozi!ii comune
Majorarea impozitelor gi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
Art. 489. - (1) Autoritatea deliberativd a administraliei publice locale, la propunerea autoritSlii
executive, poate stabili cote adilionale la impozitele gi taxele locale prevdzute in prezentul titlu, in
func{ie de urmdtoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum 9i de necesitdtile bugetare
locale, cu exceplia taxelor prevdzute la art.494 alin. (10) lit. b) 9i c).
(2) Cotele adilionale stabilite conform alln. (1) nu pot fi mai mari de 50o/o fald de nivelurile maxime
stabilite in prezentul titlu.
(3) Criteriile previzute la alin. (1) se hotdrdsc de cdtre autoritatea deliberativd a administraliei publice
locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe
teren cu p6nd la 500o/o incepand cu al treilea an, in condiliile stabilite prin hotdrAre a consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clddiri gi impozitul pe teren cu p6nd la 500o/o pentru\_

clSdirile gi terenurile, neingrijite, situate in intravilan.
(6) Criteriile de incadrare in categoria clSdirilor 9i terenurilor prevdzute la alin. (5) se adopti prin
hotdr6re a consiliului local.
(7) Clndirile gi terenurile care intrd sub incidenta alin. (5) se stabilesc prin hotdrare a consiliului local
conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale
(B) Hotir6rile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.
Controlul gi colectarea impozitelor gi taxelor locale
Art. 490. - Autoriti tile administra tiei publice locale si orqanele s peciale ale acestora. dupi caz,
sunt res D onsabile oentru stabilirea controlul s icolectarea tm D ozitelor s i taxelor locale
precum si a amenzilor sr De nalizdrilor aferente.
lndexarea impozitelor gi taxelor locale
Art. 491 . - (1) in cazul oricdrui impozit sau oricdrei taxe locale, care constd intr-o anumitd sumd in lei
sau care este stabilitd pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeazd anual, pdnd
la data de
30 aprilie, de cStre consiliile locale, !in6nd cont de rata infla{iei pentru anul fiscal anterior, comunicate
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finan!elor Publice 9i Ministerului DezvoltSrii Regionale 9i

Administraliei Publice.
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-(1^1)prin exceptie de la prevederile alin('1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art
470 alin (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima
zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile
minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei si nivelurile minime, exprimate in euro,
prevazute in Directiva 19991621CE de aplicare la vehicule grele de marfa pentru utilizarea anumitor
infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerul
Lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) si (1"'1) se aprobd prin hotirAre a consiliului local gi se aplici
in anul fiscal urmdtor.
Elaborarea normelor
Att. 492. - Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de cdtre Ministerul Finanlelor Publice
9i ministerul Dezvoltirii Regionale gi Administratiei Publice.
CAPITOLUL XI
Sanc!iuni

qrt. 493. - (1 ) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage rdspunderea disciplinari,
vcontravenlionale sau penala, potrivit dispoziliilor legale in vigoare.
(2) Constituie contravenlii urmetoarele fapte, daci nu au fost siv6rgite in astfel de conditii inc6t si
fie considerate, potrivit legii,infrac!iun i:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere previzutela art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) 9i (10), art. 471 alin. (2), (4),

(5) 9i alin.(6) lit.b)9i c),art.474alin. (7) lit.c),alin.(11) ,aft.47Balin.(5)9i art.483alin.(2);
b) nedeounerea declar at iilor de im b u nere o revezute la art.461alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) 9i(13), art.466 alin. (2), (5) gialin. (7)lit. c), alin. (9) 9i(10), art.471atin. (2), (a), (5) gialin.
(6) lit. b) si
c), atl. 474 alin. (7) lit. c), alin. (1 1), art. 478 alin. (5) 9i art.a83 alin.(2);
(3) Contraventia previzut5 la alin. (2) lit. a) se sanctioneazd cu amendi de 81 lei iar cele de la
alin. (2) lit. b) cu amendi de la 324 lei.
(4) incdlcarea normelor tehnice privind tipirirea, inregistrarea,vilnzarea, evidenla gi gestionarea,
dupd caz, a abonamentelor gi a biletelorde intrare la spectacole constituie contravenlie 9i se
.'-.;an^ctioneazd cu amendi de la 367 lei la '1781 lei.
(5) ln cazul persoanelor juridice, limitele minime 9i maxime ale amenzilor prevezute la alin. (3) gi (4)
se majoreazd cu 300%.
(6) Constatarea contravenliilor 9i aplicarea sancliunilor se fac de cdtre primari gi persoane
imputernicite din cadrul autoritetii administratiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor previzute la alin. (3) 9i (4) se aclualizeazd prin hotdrdre a consiliilor locale
conform procedurii stabilite la ar1. 491.
(B) Contraventiilor prev5zute in prezentul capitol li se aplici dispoziliile Ordonanlei Guvernului nr.
212001 privind regimul juridic alcontravenliilor, aprobat5 cu modificdri gi completSri prin Legea nr.
18012002, cu modificdrile 9i completarile ulterioare.
CAPITOLUL XII

Dispozilii finale
lmplicatii bugetare ale impozitelor gi taxelor locale
Art. 494. - (1) lmpozitele gi taxele locale, majoririle de intdrziere,precum gi amenzile aferente
acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitSlilor administrativ{eritoriale.
(2) lmpozitul pe clddiri, precum gi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al
unitdtii administrativ{eritoriale in raza careia este situati clddirea respectiva.
(3) lmpozitul pe teren, precum gi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al
unititii administrativ{eritoriale in raza cdreia este situat terenul respectiv.
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(4) Cu exceptiile prevdzute la alin. (5), impozitul pe mijlocul detransport, majorerile de intdrziere,
precum gi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitdtii administrativteritoriale in raza cireia trebuie inmatriculat sau inregistrat mijlocul de transport respectiv.
(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit in concordanli cu prevederile
art. 470 alin. (5) 9i (6), majordrile de intdrziere, precum gi amenzile aferente se pot utiliza exclusiv
pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare $i construire a drumurilor locale gi judelene,
din care 600/o constituie venituri la bugetul local gi 40% constituie venituri la bugetul judetean.
(6) Taxele locale prevezute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale
unitetilor
administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism gi a autorizatiilor de construire
de citre pregedinlii consiliilor judelene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie
venit in propo(ie
de 50o/o la bugetul local al comunelor gi de 50% la bugetul local al consiliuluijudetean.
(7) Taxa pentru afigaj in scop de reclamd 9i publicitate, precum gi amenzile aferente constituie
venituri la bugetul local al unitdlii administrativ-teritoriale unde este situat afigajul, panoul sau
structura pentru afigajul in scop de reclam5 9i publicitate.
(8) lmpozitul pe spectacole, precum gi amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al gnitdtii
administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artisticS, competitia sportivd sau alt6 activitate\-'
distractivd.
(9) Celelalte taxe locale previzute la art.486, precum gi amenzile aferente constituie venituri la
bugetul local al unitS{ii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul
respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.
(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) majordrile pentru plata cu intdrziere a impozitelor gi taxelor locale;
b) taxele judiciare de timbru 9i alte taxe de timbru prevdzute de lege;
c) taxele extrajudiciare de timbru previzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate
cu difuzarea timbrelor fiscale.
(11) Sumele prevdzute la alin. (10) lit. b) 9i c) se ajusteaze pentru a reflecta rata inflatiei in
conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finanlelor Publice gi Ministerul Dezvoltirii
Regionale gi Administratiei Publice.
(12) in vederea clarificirii 9i stabilirii reale a situaliei fiscale a contribuabililor, compartimentele de
specialitate ale autoritililor administraliei publice locale au competenla de a solicita informalii gi
documente cu relevanli fisca16 sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei imPozabile ori.taxabile, dupd caz, iar notarii, avocalii,executorii judecdtoregti, organele de politie, organele vamale,
serviciile
publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere gi inmatriculare a vehiculelor, serviciile
publice comunitare pentru eliberarea pagapoartelor simple, serviciile publice comunitare de
eviden!5 a persoanelor, precum 9i orice alti entitate care deline informalii sau documente cu privire
la bunuri impozabile sau taxabile, dupi caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au
obligalia furnizirii acestora fira plati.

Dispozi!ii tranzitorii
Art. 4g5. - in vederea stabilirii impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 201 6, se stabilesc
urmitoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate clddiri nerezidentiale sau
de 29 februarie 2016'
., destinalie mixtd au obligalia sa depun5 declaralii pini la datapublice
"iediri
9i al ministrului
conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanlelor
dezvoltdrii regionale gi administraliei publice in termen de 60 de zile de la data publicirii in Monitorul
Oficial al RomAnei, Partea I, a
prezentului cod;
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b) persoanele juridice au obligalia sA depune declara{ii privind clSdirile pe care le detin in proprietate
9i la data de 31 decembrie 201S,destinatia qi valoarea impozabili a acestora, pane la data de 29
februarie 2016;
c) persoanele fizice 9i juridice care la data de 31 decembrie 20 15 detin mijloace de transport radiate
din circulalie conform prevederilor legale din domeniul circulaliei pe drumurile publice, au obligatia
sd depund o declaralie in acest sens, insolit5 de documente justificative, la compartimentele de
specialitate ale autoritetii publice locale, pdni la data de 29 februarie 2016;

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clSdiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijloacele de transport prev5zute la art.456,464 9i 469 se aplice incep6nd cu data

de 1 ianuarie 2016 persoanelor care delin documente justificative emise p6nd la data de 31 ianuarie
2015 9i care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritetilor publice locale, pOni la
data de 29 februarie2O'16;
e) prevederile art. 491 se aplic5 incep6nd cu 1 ianuarie 2017;
f) consiliile locale adopti hot5r6ri privind nivelurile impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2016, in
termen de 60 de zile de la data publicArii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, a prezentului cod.
TITLUL X
rmpozitul pe construc!ii

Yontribuabili
Art.496.- (1) Sunt obligate la plata impozitului pe constructii, stabilit conform prezentului titlu,
urmdtoarele persoane, denumite in continuare contribuabili'.
a) persoanele juridice romAne, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nalionale de cercetaredezvoltare, asocialiilor, fundaliilor 9i a celorlalte persoane juridice fdri scop patrimonial, potrivit
legilor de organizare gi functionare;
b) persoanele juridice striine care desfSgoari activitate prin intermediul unui sediu permanent in
Rom6n ia;

c) persoanele juridice cu sediu social in Rom6nia infiinlate potrivit legisla[iei europene.
(2) in cazul operaliunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in cadrul
operaliunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.
Definitia constructiilor
Art. 497. - in inlelesul prezentului titlu, construcliile sunt cele previzute in grupa 1 din Catalogul
privind clasificarea gi duratele normale de func[ionare a mijloacelor fixe.
Cota de impozitare gi baza impozabilS
.v\rt. 498.- (1 ) lmpozitul pe constructii se calculeaz5 prin aplicarea unei cote de 1olo asupra valorii
construcliilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior,
evidentiatd contabil in soldul debitor al conturilor corespunzdtoare constructiilor menlionate la art.
497, din care se scade:
a) valoarea clSdirilor, pentru care se datoreazi impozit pe cl6diri, potrivit prevederilor titlului lX. lntrd
sub incidenta acestor prevederi 9i valoarea clddirilor din parcurile industriale, gtiinIifice 9i tehnologice
care, potrivit legii, nu beneficiazS de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
b) valoarea lucrdrilor de reconstruire, modernizare, consolidare,modificare sau extindere la
constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinti;
c) valoarea construcliilor gi a lucririlor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaze si fie trecute, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, in
proprietatea statului sau a unitSlilor administrativteritoriale;
d) valoarea construcliilor din subgrupa 1.2. "Constructii agricole" din Catalogul privind clasificarea
gi duratele normale de funclionare a mijloacelor fixe;
e) valoarea construcliilor situate in afara frontierei de stat a Romdniei,astfel cum aceasta este definitd
potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigud a Romdniei gi zona economicd exclusivd a
Romdniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr.1711990 privind regimuljuridic al apelor maritime
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interioare, al mirii teritoriale, al zonei contigue gi al zonei economice exclusive ale Romdniei,
republicati, pentru operatiunile legate
de activitelile desfdgurate in exercitarea drepturilor prevSzute de art. 56 gi 77 din Convenlia
Naliunilor Unite asupra dreptului mdrii, incheiatd la MontegoBay (Jamaica) la '10 decembrie 1982,
ratificatd de Rom6nia prin Legeanr.l 10/1996;
f) valoarea constructiilor din domeniul public al statului gi care fac parte din baza materiali de
reprezentare 9i protocol, precum 9i cele din domeniul public gi privat al statului, inchiriate sau date
in folosin[d institutiilor
publice, constructii administrate de Regia Autonomi "Administralia Patrimoniului Protocolului de
Stat";
g) valoarea construcliilor delinute de structurile sportive, definite potrivit legii.
(2) in situalia in care, in cursul anului curent, se inregistreazd operaliuni de majorare sau diminuare
a valorii soldului debitor al conturilor corespunzdtoare construcliilor mentionate la ar1.497, impozitul
pe construclii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculeazS. Aceste modificdri sunt luate in considerare
pentru determinarea impozitului pe construclii datorat pentru anul urmdtor.
(3) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuial5 deductibilS la stabilirea rezultatului
fiscal reglementat de titlul ll.
\J
Plata impozitului 9i depunerea declaratiei
Art. 499.- (1) Contribuabilii prevazuli la art. 496 sunt obligali si calculeze gi sd declare impozitul pe
construclii, pdnd la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datoreazi impozitul.
(2) lmpozitul pe construclii, declarat potrivit alin. (1), se pldtegte in doud rate egale, p6n6 la datele
de 25 mai 9i 25 septembrie inclusiv.
(3) Prin exceplie de la alin. (1) 9i (2), contribuabilii care inceteazb sd existe in cursul anului au
obligalia de a declara gi pl5ti impozitul determinat conform art.498 alin. (1), pdnd la data incheierii
perioadei din an in care
persoana juridici a existat.
(4) Contribuabilii nou-infiinlali datoreazd impozitul pe constructii incepdnd cu anul fiscal urmitor.
(5) Modelul 9i conlinutul declaraliei privind impozitul pe construclii se stabilesc prin ordin al
pregedintelui Agenliei Nationale de Administrare Fiscali.
(6) lmpozitul reglementat de prezentul titlu reprezrntd venit al bugetului de stat gi se administreaz5
de cdtre Agentia NalionalS de Administrare Fiscald, potrivit prevederilor Codului de procedurd

fiscale

fiscald.

