TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI
TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM SI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU
ANUL FISCAL 2016

Anexa nr. 1
La HCL nr. 30/27.11.2015

COTE PROCENTUALE
pentru calcul impozite si taxe locale pentru anul 2016

Nr.
crt.
1.

2.

3.

Denumire impozit sau taxa
Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Pentru clă dirile rezidenţ iale şi clă dirileanexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice (cota de impozitare se aplica la valoarea
impozabila a clă dirii stabilita in condiţ iile legii).
Art. 458 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
a) Pentru clă dirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice (cota de impozitare se aplica asupra valorii care poate fi
:valoarea rezultata dintrun raport de evaluare intocmit de un
evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţ a;
valoarea finala a lucră rilor de constructii, in cazul clă dirilor noi,
construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţ a;
valoarea clă dirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul
de proprietate, in cazul clă dirilor dobândite in ultimii cinci ani
anteriori anului fiscal de referinţ a).
b) Pentru clă dirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol (cota de
impozitare se aplica la valoarea impozabila a clă dirii stabilita in
condiţ iile legii).
c) In cazul in care valoarea clă dirii nu poate fi calculata conform
prevederilor de la punctul a.), impozitul se calculeaza prin aplicarea
cotei asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Art. 459 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
a) în cazul clă dirilor cu destinaţ ie mixtă aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţ ial
conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în
scop nerezidenţ ial, conform art. 458.
b) în cazul în care la adresa clă dirii este înregistrat un domiciliu
fiscal la care nu se desfă ş oar
ă nicio activitate economică, impozitul
se calculează conform art. 457.
c) Dacă suprafeţ ele folosite în scop rezidenţ ial şi cele folosite în
scop nerezidenţ ial nu pot fi evidenţ iate distinct, se aplică
urmă toarele reguli:
 în cazul în care la adresa clă dirii este înregistrat un domiciliu
fiscal la care nu se desfă ş oar
ă nicio activitate economică, impozitul
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Cota
impozitare
an fiscal
2016
0,1%

1,3%

0,4%

2%

se calculează conform art. 457;
 în cazul în care la adresa clă dirii este înregistrat un domiciliu
fiscal la care se desfă ş oar
ă activitatea economică, iar cheltuielile cu
utilită ţ eil sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfă ş oar
ă
activitatea economică, impozitul pe clă diri se calculează conform
prevederilor art. 458.
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Art. 460 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Impozitul/taxa pe clă dirile deţ inute de persoanele juridice :
a) pentru clă dirile rezidenţ iale aflate în proprietatea sau deţ inute de
persoanele juridice ;
b) pentru clă dirile nerezidenţ iale aflate în proprietatea sau deţ inute
de persoanele juridice ;
c) pentru clă dirile nerezidenţ iale aflate în proprietatea sau deţ inute
de persoanele juridice, utilizate pentru activită iţ din domeniul
agricol;
d) in cazul clă dirilor cu destinaţ ie mixtă aflate în proprietatea
persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţ ial
conform alin. a), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în
scop nerezidenţ ial, conform alin. b) sau c).
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clă diri, valoarea
impozabilă a clă dirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este
valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa şi poate fi:
• ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţ ele organului
fiscal;
• valoarea rezultată dintrun raport de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluă rii;
• valoarea finală a lucră rilor de construcţ ii, în cazul clă dirilor noi,
construite în cursul anului fiscal anterior;
• valoarea clă dirilor care rezultă din actul prin care se transferă
dreptul de proprietate, în cazul clă dirilor dobândite în cursul anului
fiscal anterior;
• în cazul clă dirilor care sunt finanţ ate în baza unui contract de
leasing financiar, valoarea rezultată dintrun raport de evaluare
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluă rii;
• în cazul clă dirilor pentru care se datorează taxa pe clă diri, valoarea
înscrisă în contabilitatea proprietarului clă dirii şi comunicată
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau
de folosinţ ă, după caz.
e) valoarea impozabilă a clă dirii se actualizează o dată la 3 ani pe
baza unui raport de evaluare a clă dirii întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate .cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluă rii.
f) in cazul în care proprietarul clă dirii nu a actualizat valoarea
impozabilă a clă dirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţ ă.
g) in cazul în care proprietarul clă dirii pentru care se datorează taxa
pe clă diri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţ ă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită
conform alin. a) sau b), după caz,, va fi datorată de proprietarul
clă dirii
Art. 474 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

0,2%
0,5%

0,4%

5%

5.

6.

 conform alin. 5  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţ i de
construire pentru o clă dire rezidenţ ială sau clă direanexă; Taxa
datorata se calculeaza prin aplicarea cotei la valoarea autorizata a
lucră rilor de constructii.
 conform alin. 6  Taxa pentru eliberarea autorizaţ iei de construire
pentru alte construcţ i decât cele menţ ionate la alin. (5) este egală cu
1% din valoarea autorizată a lucră rilor de construcţ ie, inclusiv
valoarea instalaţ iilor aferente.
 conform alin. 8  Taxa pentru prelungirea unei autorizaţ i de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţ iei iniţ iale.
 conform alin. 9  Taxa pentru eliberarea autorizaţ iei de desfiinţ are,
totală sau parţ ială, a unei construcţ i este egală cu 0,1% din valoarea
impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clă diri,
aferentă pă rţi idesfiinţ ate
 conform alin. 12  Taxa pentru eliberarea autorizaţ iei necesare
pentru lucră rile de organizare de ş antier în vederea realiză rii unei
construcţ ii, care nu sunt incluse în altă autorizaţ ie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucră rilor de organizare de
ş antier.
 conform alin. 13  Taxa pentru eliberarea autorizaţ iei de amenajare
de tabere de corturi, că suţe sau rulote ori campinguri este egală cu
2% din valoarea autorizată a lucră rilor de construcţ ie.
Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin
aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate
Art. 481 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit
la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor
astfel:
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de
circ sau orice competiţ ie sportivă internă sau internaţ ională;
b) în cazul orică rei altei manifestă ir artistice decât cele enumerate la
lit. a).

0,5%

1%

30% din
taxa
iniţ iala

0,1%

3%

2%

3%

2%

2%

Declararea, dobândirea, înstră inarea şi modificarea clă dirilor
(1) Impozitul pe clă diri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate clă direa la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) în cazul dobândirii sau construirii unei clă diri în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligaţ ia să depună o declaraţ ie la organul fiscal local în a că rui rază teritorială de competenţă
se află clă direa, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clă diri
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor.
(3) Pentru clă dirile nouconstruite, data dobândirii clă dirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clă dirile executate integral înainte de expirarea termenului prevă zut în autorizaţ ia de
construire, data întocmirii procesuluiverbal de recepţ ie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
termină rii efective a lucră rilor;
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durată a acestuia se aplică urmă toarele reguli:
• n n • _ a n u l u i u r m ă t 0r
a) impozitul pe clă diri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor
celui în care a fost încheiat contractul;
. „Qtnr
b) în cazul încetă rii contractului de leasing, impozitul pe clă diri se datorează de locator
î i pând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor încheierii procesuluiverbal de predare a
b u X sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia loeatorului ca
a rezilierii contractului de leasing;
„„ificz.Qilr.pa1
c atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţ ia depunerii declaraţ ie, fiscak'
în a că mi rază de competenţă se află clă direa, în termen de 30 de zile de la data
contractului de l e a s i n g Z u a încheierii procesuluiverba, de predatre a —
sau a ^ t e
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a reztltern
pnntraptiilni de leasine însotită de o copie a acestor documente.
.
Z c M r i se datorează pe perioada valabilită ţi i contractului prin care se consum,e
Z p t u U e L c e T m n e închiriere, administrare ori folosinţ ă. în cazul contractelor care prevăd
u r m a r e

perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţ ional cu intervalul de timp pentru care s
a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţ ă.
(12) Persoana care datorează taxa pe clă diri are obligaţ ia să depună o declaraţ ie la organul
fiscal local în a că rui rază teritorială de competenţă se află clă direa, până la data de 25 a lunii
urmă toare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţ ă, la care anexează o copie a acestui contract.
(13) în cazul unei situatii care determină modificarea taxei pe clă diri datorate, persoana care
datorează taxa pe clă diri are obligaţ ia să depună o declaraţ ie la organul fiscal local in a că rui
rază teritorială de competenţă se află clă direa, până la data de 25 a lunii urmă toare celei in
care sa înregistrat situaţ ia respectivă.
.
(14) Declararea clă dirilor în scop fiscal nu este condiţ ionată de înregistrarea acestor imobile la
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declaraţ iilor fiscale reprezintă o obligaţ ie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clă diri.
Plata impozitului/taxei
1) Impozitul pe clă diri se plă teşe t anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie, inclusiv.
^w
2) Impozitul pe clă diri, datorat aceluiaşi buget local de că tre contribuabili, de pana Ia 5U
lei inclusiv, se plă teşe tintegral până la primul termen de plată.
3) Taxa pe clă diri se plă teşe t lunar, până la data de 25 a lunii urmă toare fiecă rei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţ ă.
Scutiri/facilitati:
Nu se datorează impozit/taxă pe clă diri pentru:
a) clă dirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unită ţ ilo
r administrativ
teritoriale, cu excepţ ia încă perilor folosite pentru activită iţ economice sau agrement, altele
decât cele desfă ş urat
e în relaţ ie cu persoane juridice de drept public;
b) clă dirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţ ă, după caz, instituţ iilor publice cu finanţ are de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
.
c) clă dirile aflate în proprietatea fundaţ iilor înfiinţ ate prin testament constituite, conform legii,
cu scopul de a întreţ ine, dezvolta şi ajuta instituţ i de cultură naţ ională, precum şi de a susţ ine
acţ iuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clă dirile care, prin destinaţ ie, constituie lă caş ur
i de cult, aparţ inând cultelor religioase
recunoscute oficial şi asociaţ iilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu
excepţ ia încă perilor folosite pentru activită iţ economice;
e) clă dirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clă dirile utilizate de unită ţ eil şi instituţ iile de învă ţ ă mân
t de stat, confesional sau particular,
autorizate să funcţ ioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţ ia încă perilor care sunt folosite
pentru activită iţ economice care generează alte venituri decât cele din taxele de ş colarizare,
servirea meselor pentru preş colari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clă dirile
utilizate de că tre creş e, astfel cum sunt definite şi funcţ ionează potrivit Legii nr. 263/2007
privind înfiinţ area, organizarea şi funcţ ionarea creş elor, cu modifică rile şi completă rile
ulterioare;
g) clă dirile unei instituţ i sau unită iţ care funcţ ionează sub coordonarea Ministerului Educaţ iei
şi Cercetă rii Ş tiinţ ific
e sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clă dirile
federaţ iilor sportive naţ ionale, cu excepţ ia încă perilor care sunt folosite pentru activită iţ
economice;
6

h) clă dirile unită ţ ilo
r sanitare publice, cu excepţ ia încă perilor folosite pentru activită iţ
economice;
i) clă dirile din parcurile industriale, parcurile ş tiinţ ific
e şi tehnologice, precum şi cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţ iei în materia ajutorului de stat;
j) clă dirile care sunt afectate activită ţ ilo
r hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbună tă ţi irfunciare şi de intervenţ i la apă rarea împotriva inundaţ iilor,
precum şi clă dirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţ iilor de pompare
aferente canalelor, cu excepţ ia încă perilor care sunt folosite pentru activită iţ economice;
k) clă dirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje
şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţ ii, cu excepţ ia încă perilor
care sunt folosite pentru alte activită iţ economice;
1) clă dirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clă dirile Academiei Române şi ale fundaţ iilor proprii înfiinţ ate de Academia Română, în
calitate de fondator unic, cu excepţ ia încă perilor care sunt folosite pentru activită iţ economice;
n) clă dirile aferente capacită ţ ilo
r de producţ ie care sunt în sectorul pentru apă rare cu
respectarea legislaţ iei în materia ajutorului de stat;
o) clă dirile care sunt utilizate ca sere, solare, ră sadniţ ,e ciupercă rii, silozuri pentru furaje,
silozuri ş i/sau pă tule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţ ia încă perilor care
sunt folosite pentru alte activită iţ economice;
p) clă direa folosită ca domiciliu ş i/sau alte clă diri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevă zute la art. 2 lit. a), c)e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006
pentru recunoaş terea meritelor personalului armatei participant la acţ iuni militare şi acordarea
unor drepturi acestuia şi urmaş ilor celui decedat, aprobată cu modifică ir prin Legea nr.
111/2007, cu modifică rile şi completă rile ulterioare;
q) clă dirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţ ia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţ ia încă perilor care sunt folosite
pentru activită iţ economice;
r) clă dirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de ră zboi, a vă duvelor de
ră zboi şi a vă duvelor nerecă să torit
e ale veteranilor de ră zboi;
s) clă direa folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevă zute
la art. 1 al Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în stră ină tat
e ori constituite în prizonieri, republicat, cu modifică rile şi
completă rile ulterioare;
t) clă direa folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţ ilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate;
u) clă dirile aflate în proprietatea organizaţ iilor cetă ţ enilo
r aparţ inând minorită ţ ilo
r naţ ionale
din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite
în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţ ie sau o autoritate publică, cu excepţ ia
încă perilor care sunt folosite pentru activită iţ economice;
v) clă dirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozită rii şi
administră rii arhivei, precum şi clă dirile afectate funcţ ionă iri Centrului Naţ ional de
Administrare a Registrelor Naţ ionale Notariale;
w) clă dirile deţ inute sau utilizate de că tre întreprinderile sociale de inserţ ie.

Anexa nr. 2
La H C L n r . 30/27.11.2015

NIVELURILE SUMELOR FIXE CE SE AU IN VEDERE
LA CALCULUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU
ANUL 2016

Impozitul si taxa pe clă diri pentru persoanele fizice
Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Valoarea impozabila pe metru patrat
Cu instalaţ i de
apă,
canalizare,
electrice şi
încă lzire
Tipul clă dirii
(condiţ i
cumulative)
An fiscal 2016

Fă ăr instalaţ i
de apă,
canalizare,
electrice sau
încă lzire

An fiscal 2016

A. Clă dire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din că ră mid
ă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic ş i/sau chimic

1.000

600

B. Clă dire cu pereţ i exteriori din lemn, din
piatră naturală, din că ră mid
ă nearsă, din
vă lă tuc
i sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic ş i/sau
chimic

300

200

C. Clă direanexă cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din că ră mid
ă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic ş i/sau chimic

200

175

D. Clă direanexă cu pereţ i exteriori din
lemn, din piatră naturală, din că ră mid
ă
nearsă, din vă lă tuc
i sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
ş i/sau chimic

125

75

E. în cazul contribuabilului care deţ ine la
aceeaşi adresă încă peri amplasate la
subsol, demisol ş i/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţ ă, în oricare dintre
tipurile de clă diri prevă zute la lit. AD

75% din suma
care
sar aplica
clă dirii

75% din suma
care
sar aplica
clă dirii

F. în cazul contribuabilului care deţ ine la
50% din suma
aceeaşi adresă încă peri amplasate la
care
subsol, la demisol ş i/sau la mansardă,
sar aplica
utilizate în alte scopuri decât cel de
clă dirii
locuinţ ă, în oricare dintre tipurile de clă diri
prevă zute la lit. AD

50% din suma
care
sar aplica
clă dirii
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La calcularea valorii impozabile a clă dirii si a impozitului pe clă diri in cazul
persoanelor fizice, se au in vedere:
1. Valorile impozabile pe metru patrat suprafaţa construita desfasurata, pe tipuri de
clă diri;
2. Rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea

II
I

Zona în cadrul
localitatii

Rangul localită ţi i
IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

D în cazul unei clă diri care are pereţ i exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clă dirii se identifică în tabel valoarea impozabilă cea mai mare
corespunză toare materialului cu ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfă ş urat
ă a unei clă diri se determină prin însumarea
suprafeţ elor secţ iunilor tuturor nivelurilor clă dirii, inclusiv ale balcoanelor, lognlor sau ale
celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţ ele podurilor neutilizate ca locuinţ a,
ale scă rilor şi teraselor neacoperite.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clă diri nu pot fi efectiv mă surate pe conturul
exterior, atunci suprafaţa construită desfă ş urat
ă a clă dirii se determină prin înmulţ irea
suprafeţ ei utile a clă dirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
în cazul unui apartament amplasat întrun bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientul de corecţ ie prevă zut in tabel se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabilă a clă dirii, determinată se reduce în funcţ ie de anul termină rii
acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clă direa care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţ ă;
.
b) cu 30%, pentru clă direa care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de am inclusiv,
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţ ă;
c) cu 10%, pentru clă direa care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţ ă.
în cazul clă dirii la care au fost executate lucră ir de renovare majoră, din punct de
vedere fiscal, anul termină rii se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a
fost efectuată recepţ ia la terminarea lucră rilor. Renovarea majoră reprezintă acţ iunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucră ir de intervenţ ie la structura de rezistenţă a clă dirii,
pentru asigurarea cerinţ ei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţ iuni de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum ş ,i după caz, alte
lucră ir de intervenţ ie pentru menţ inerea, pe întreaga durată de exploatare a clă dirii, a celorlalte
cerinţe fundamentale aplicabile construcţ iilor, conform legii, vizând, în principal, creş terea
performanţ ei energetice şi a calită ţi i arhitecturalambientale şi funcţ ionale a clă dirii. Anul
termină rii se actualizează în condiţ iile în care, la terminarea lucră rilor de renovare majoră,
valoarea clă dirii creş et cu cel puţ in 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii execută rii
lucră rilor.
II.

Impozitul si taxa pe teren
Art. 457465 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
a) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan  terenuri cu constructii
Calculul impozitului/taxei pe teren.

9

Inmozitul/taxa pe teren se stabileste luând in calcul s u p r a f a ţ a terenului rangul
1) S
S
E
este amplasat terenul zona si categoria de folosmta a terenulm,
ffiS^S^

^ ^ Î n r e g i s t r a t in registrul agricol la categona de

2)

S
ain hectare,
S cu sunEr
m , rimată
inclusiv,
p

B S S W
. „ „ „ . ¡ » „ „ e „revă zută în urmă torul tabel.

Id

9

-

t

Nivelurile impozituiui/taxei, pe ranguu dc
localitati  lei/ha  an fiscal 2016
V
IV
_JM!
900
600

Zona in cadrul
localitatii
A
B

Z Z Z 5 E H Z

b) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan  alta categorie de
în registrul a f ico, Uţ a M

hectare, cu suma corespunză toare prevă zută la alin. 4 iar acest_ rezultat
• >
coeficientul de corecţ ie corespunză tor prevă zut la alin. 5) art 465 din Lege*
4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. 3), se tolosesc sumeie
j|
Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

1

Teren arabil

2

Pă ş un
e

3

Fâneaţă

4

Vie

5

Livadă

Zona
A

B

2016
28

2016
21

21

19

21

19

46

35

53

46

28

21

15

13

0

0

0

0

Pă dure sau alt teren cu vegetaţ ie
forestieră
7 |Teren cu ape

6

8 |Drumuri şi căi ferate
9
k5UIlia

|'feren neproductiv

aiautiitu

|

— —

corespunză tor prevă zut in urmă torul tabel:

*

M

i

Rangul localită ţi i

Coeficientul de corecţ ie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

1V

1,10
10

|

1,00

V

Ca excepţ ie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenun cu
construcţ ii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor de la lit. c) numai daca
îndeplinesc, cumulativ, urmă toarele condiţ ii:
a) au prevă zut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli dm
desfă ş urare
a obiectului de activitate prevă zut la lit. a).
ci Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan
în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileş et prin
înmulţ irea suprafeţ ei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunză toare prevă zută m
primul tabel, înmulţ ită cu coeficientul de corecţ ie corespunză tor prevă zut in urmă torul tabel.
Niveluri
impozabile
Nr.
crt.

Impozit (lei)

Categoria de folosinţă

2016
A

B

Teren cu construcţ i

31

28

Teren arabil

50

48

Pă ş un
e

28

26

Fâneaţă

28

26

Vie pe rod, alta decât cea prevă zută la nr.
crt. 5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod

55

53

Livadă pe rod, alta decât cea prevă zută la
nr. crt. 6.1
6.1 Livadă până la intrarea pe rod

56

53

16

14

34

31

Zona

Pă dure sau alt teren cu vegetaţ ie
forestieră, cu excepţ ia celui prevă zut la nr.
crt. 7.1
7.1 Pă dure în vârstă de până la 20 de ani şi
pă dure cu rol de protecţ ie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajă ir
piscicole
8.1 Teren cu amenajă ir piscicole
Drumuri şi căi ferate
10

Teren neproductiv

Rangul localită ţi i

Coeficientul de corecţ ie

0

8,00
11

5,00
II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clă dirile şi terenurile, a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face numai pe bază de documente, anexate la declaraţ ia fă cută sub semnă tura proprie a
capului de gospodă rie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodă riei. Procedura
de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.
Scutiri
Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unită ţ ilo
r administrativ
teritoriale, cu excepţ ia suprafeţ elor folosite pentru activită iţ economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţ ă, după caz, instituţ iilor publice cu finanţ are de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţ iilor înfiinţ ate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţ ine, dezvolta şi ajuta instituţ i de cultură naţ ională, precum şi de a susţ ine acţ iuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţ inând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţ iilor religioase,
precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţ ia suprafeţ elor care sunt folosite pentru
activită iţ economice;
e) terenurile aparţ inând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unită ţ eil şi instituţ iile de învă ţ ă mân
t de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcţ ioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţ ia suprafeţ elor care
sunt folosite pentru activită iţ economice care generează alte venituri decât cele din taxele de
ş colarizare, servirea meselor pentru preş colari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum
şi clă dirile utilizate de că tre creş e, astfel cum sunt definite şi funcţ ionează potrivit Legii nr.
263/2007, cu modifică rile şi completă rile ulterioare;
g) terenurile unită ţ ilo
r sanitare publice, cu excepţ ia suprafeţ elor folosite pentru activită iţ
economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţ ie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţ iile de pompare aferente
acestora, precum şi terenurile aferente lucră rilor de îmbună tă ţi irfunciare, pe baza avizului
privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activită ţ eil de apă rare împotriva inundaţ iilor, gospodă rirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone
de protecţ ie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploată rile din subsol,
încadrate astfel printro hotă râre a consiliului local, în mă sura în care nu afectează folosirea
suprafeţ ei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât
durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţ ia dată sunt improprii pentru agricultură sau
silvicultură;
1) terenurile ocupate de autostră zi, drumuri europene, drumuri naţ ionale, drumuri principale
administrate de Compania Naţ ională de Autostră zi şi Drumuri Naţ ionale din România  S.A.,
zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul
pistelor reprezentând zone de siguranţ ă;
12

m)

terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum Şi
^ p a r c u r i l e industriale,
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sectorul pentru apă rare cu

respectarea legislaţ iei în materia ajutorului de stat
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s a u coproprietatea

nu

persoanelor

cu modifică rile şi comp.etă rile
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terenurilor care sunt folosite pentru activită iţ economice.
Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe tereu
( , ) impozitul pe teren este datora, pentru întregul an fiscal de persoana care are in proprietate

i

i

b r e a z ă impozit pe teren

începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor.

i i i p S

1

r

S

£

unui







an

•

urmă tor.
.
, . . i , „ . . „ „ . . i m „roprietarul acestuia are obligaţ ia
(5) n cazul modificăm categoriei de folosinţa a terenului propr
teritorială de
să depună o nouă declaraţ ie de impunere> la o r g a n u f o c a loca, o
Z S L p o S
urmă tor.
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^

.

cu data de 1 ianuarie a anulu,

î „ cazul terenurilor la care se consta«
proprietate Ş i situaţ ia reală rezultată ¡ ^ T E ^ ^ S ^ L
republicată, cu modifică nle şi co.npletan e u em a ^ P e n r
au în vedere suprafeţ ele care corespund situaţ ie.
doveo
p

(6)

sardnii fiscale se
cadastru.

|ucI,in d e

r e a l e

Datele rezultate drn lucră rile de cadastru se; ' ^ ^ e o n f o ™ n o ^ t u a ţ ii tn«pând cu data

zTXzrzrsr

s r : ^ :  „

«

«

p & Î L u U e r e n " o W e e t u l unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată
^ z i m î ^e t ^ e — T i e ' i o c a t a r , începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor
c e l u i î n care a fost încheiat contractul;
w t « « . a altfel decât prin ajungerea la
b) în cazul în care contractul de leasing financiar mceteaza aWel
P
^ _
^
scadenţ ă, impozitul pe teren se datoreaza1 de

procesuluiverbal de

f r ^ r r ^ f e
care atestă intrarea bunului în
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractulu. de easmg
loca,

s ă r it r : ; —

 — • —•

contractului de leasing însoţ ită de o copie a «
(8) Taxa pe teren se datorează pe perioada
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®
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^

r C t i X p t u l de concesiune, î n c h i r i e r e »
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care prevăd
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S
(10) în cazul unei situaţ i care determina niodificarea taxei pe teren



e

cLractelor

S

persoana
P ^ &

care
^

este condiţ ionată de înregistrarea acestor terenuri
o obligaţ ie 5 i în cazul persoanelor care

l e n e f S scutiri sau reduceri de laplata impozitului sau a taxei pe teren.

Plata impozitului şi a taxei pe teren
( , ) Impozitul pe teren se plă teşe t anual, în două rate egaie, până la datele de 31 martie şi 30
( ^ p " t r e n ,

datorat aceluiaşi buget local de csă tre c o n ţ r i b m« p

aceleiaşi unită it administrativteritonale, prevederile alin. (2) se retera

administrare ori folosinţ ă.
Majorarea impozitelor si taxelor locale
14

^

impo
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S
^

III.
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X

^

^

, a actualizat valoarea impozabila a clă dirii m a n t i i 3 an.
e
a
p
e
r
—
juridice, cota

Impozitul pe mijloacele de transport
Art 470 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

gacitateac^^
c i l i n d r i c ă _ d e p e s t e L 6 ( ^^
cm

şi

X î i S Â ^ ^ ^ ^
2.600 cm3 inclusiv

cm

şi

X i i i ^ t o ^ ^
•ţ 000 cm3 inclusiv

cm

şi

X ^ t o ^ p ^ ^
2.000 cm3 inclusiv

= = = = =

Autoturisme c u c a p a c i ţ a ţ e a^

72
144
290
~24~

Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţ iune mecanică cu masa to^^^^
m a x i m ă a u t o rM

10"
18

Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200
cm

Vehicule fă ăr capacitate cilindrică evidenţ iată

50150
lei/an

1.1
1.2

,n cazul mijloacelor de transport hibride, pentru anul 2016 se aproba reducerea
ozitului cu 50%
t t u 7 u n u r a « a s , impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru
In cazul unui atas, ii
motocicletele respective.

imP
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In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare
de 12 t o n T i m p o Z Î pe mtjloacele de transport este egal cu suma corespunză toare prevă zută
în tabelul urmă tor
b) Autovehicule de transport marfa eu masa totala maxima autorizata egala
sau mai mare de 12 tone
Impozitul (în lei/an)

Numă rul de axe şi greutatea brută încă rcată maxima
admisă

Ax(e)
Alte
motor(oare) sisteme '
cu sistem de
de
suspensie suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

Masa de cel puţ in 12 tone, dar mai mică de 1 3
tone
Masa de cel puţ in 13 tone, dar mai mică de 14
tone
=
=
=
=
=
=
Masa de cel puţ in 14 tone, dar mai mică de 15
tone
¡Masa de cel puţ in 15 tone, dar mai mică de 18
tone
=
=
=
=
=
, : .
Masa de cel puţ in 18 tone

Masa de cel puţ in 15 tone, dar mai mică de 17
tone
Masa de cel puţ in 17 tone, dar mai mică de 19
tone
Masa de cel puţ in 19 tone, dar mai mică de 21
tone
[Masa de cel puţ in 21 tone, dar mai mică de 23
tone
=
=
=
=
=
" Masa de cel puţ in 23 tone, dar mai mică de 25
tone
= = : = =_=z
~ Masa de cel puţ in 25 tone, dar mai mică de 26
tone
¡Masa de cel puţ in 26 tone

Masa de cel puţ in 23 tone, dar mai mică de 25
tone
= — — = = = = = = = = = = =
Masa de cel puţ in 25 tone, dar mai mică de 27
tone
_
Masa de cel puţ in 27 tone, dar mai mică de 29
tone
_=======

1.545

ni— 4
5

Masa de cel puţ in 29 tone, dar mai mica de 31
tone
Masa de cel puţ in 31 tone, dar mai mica de 32

6

tone
Masa de cel puţ in 32 tone

.
l|I
L

II

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

In cazul unei combinaţ i de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren ^ r
de
transoort de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe m^Îoacelede transport este egal cu suma corespunză toare prevă zută in tabelul urmă tor .
c) Combinaţ i de autovehicule (autovehicule articulate sau t e n u r i rutiere) de
transport
Impozitul (în lei/an)

Numă rul de axe şi greutatea brută încă rcată maximă
admisă

i

Ax(e)
Alte
motor(oare) sisteme
cu sistem de
de
suspensie suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare

:l + 1 axe

2
3
4
5
6
7
8
9

1vlasa de cel puţ in 12 tone, dar mai mică de 14
1one
Vlasa de cel puţ in 14 tone, dar mai mica de 16
tone
Masa de cel puţ in 16 tone, dar mai mică de 18
tone
Masa de cel puţ in 18 tone, dar mai mică de 20
tone
Masa de cel puţ in 20 tone, dar mai mică de 22
tone
Masa de cel puţ in 22 tone, dar mai mică de 23
tone
Masa de cel puţ in 23 tone, dar mai mică de 25
tone
Masa de cel puţ in 25 tone, dar mai mică de 28
tone
Masa de cel puţ in 28 tone

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1.310

747

1.310

128

299

299

491

491

721

ii 2+2 axe
1
2
3
w
i

k
k

Masa de cel puţ in 23 tone, dar mai mică de 25
tone
Masa de cel puţ in 25 tone, dar mai mică de 26
tone
Masa de cel puţ in 26 tone, dar mai mică de 28
tone
17

îidasa de cel puţ in 28 tone, dar mai mică de 29
t one
î dasa de cel puţ in 29 tone, dar mai mică de 31
t one
1vlasa de cel puţ in 31 tone, dar mai mică de 33
t one
1
Vlasa de cel puţ in 33 tone, dar mai mică de 36
.one
Masa de cel puţ in 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţ in 38 tone

4
;

(
7
8
1
1

9

721

871

871

1.429

1.429

1.984

1.984

3.012 1

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986 J

1.395

1
1.937 |

1.937

2.679

|

||

III 2+3 a xe
Masa de cel puţ in 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţ in 38 tone, dar mai mică de 40
tone
Masa de cel puţ in 40 tone

1
2
3

r

1

IV 3+2 axe
1

r

2
3
4

Masa de cel puţ in 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţ in 38 tone, dar mai mică de 4U
tone
Masa de cel puţ in 40 tone, dar mai mică de 44
tone
Masa de cel puţ in 44 tone

|

2.679
2.679

3.963

]

|

—1
|

3.963

V 3+3 axe
1
2
3
4

|
1

Masa de cel puţ in 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţ in 38 tone, dar mai mică de 4C
tone
Masa de cel puţ in 40 tone, dar mai mică de 44
tone
Masa de cel puţ in 44 tone

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

||

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintro
combinaţ ie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunză toare din tabelul urmă tor :
d)

IXV.1IIAJ1

1 1 ,

~

Masa totală maximă autorizată

Impozit 
lei 
2016
9

1 a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

18

64

d. Peste 5 tone

Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
, •
p j T c Z l îZatriculă rii sau Imegistră zii unui mijloc de transport ' »
proprietarul acestuia are obligaţ ia să depună o declaraţ te la organul fi cal
'
V
teritorială de competentă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz,
de ziie de la data înmatriculă rii/înregistră rii
, şl datorează tmpoztt pe mijloacele de transport
—
miîlocd de3 t r a s p o i r S e dobândit în al, sta, decât România proprietari
datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor — c u l a n t sau
S l Z f z Z — j ' Z Z — e

O

a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţ ia să

BBsis^asx^psssiSSi
datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor.
f r f n cazul orică rei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
^
t S l e a
domiciliului, sediului sau punctului de lucru,  n t r i b u a b i ^ l am
S S S d e p u n e r i i declaraţ iei fiscale cu privire la mijlocul de transport a organu fiscal local
ne a că rei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, m ermen de 30 de zile
b L ^ s b / d e ^ modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit
în noile condiţ i începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă tor.
(6) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia se aplică urmă toarele reguli:
.
•
al impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie
u S r h e i e r i i contractului de leasing financiar, până la sfârş itul anului in cursul
că ruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţ ia depunerii declaraţ iei fiscale la organul fiscal 1ocall m a ci*ui raza de
competentă se înregistrează mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de ia data
prwesiduiverbal de' predareprimire a bunului sau a altor documente similare care atesta
intrarea bunului în posesia locatarului, însoţ ită de o copie a acestor documente;
S t î — o l a c t u l u i de leasing, atât locatarul, cât şi loca1.ru1 au o b h | g j a epunem
declaraţ iei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile
procesuluiverbal de predareprimire a bunului sau a altor documente similare care atesta
intrarea bunului în posesia locatorului, însoţ ită de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraţ iilor fiscale reprezintă o obligaţ ie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.




I nrpo zitai*pe m îjl o c u 1 de transport se plă teşe t anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
, ,
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de că tre
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plă teşe t integral
până la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deţ ine in proprietate mai
multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului loca al
aceleiaşi unită iţ administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe
mijlocul de transport cumulat al acestora;
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Scutiri
(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport P ^ ™ "

de

cu h ^ a p

g av sau accentuat, cele pentru transportul persoanei

s

au

sau

b r ; r ^ s i M p s i i t ^ sr x „„
transport, la alegerea contribuabilului;

t

domiciliunn

Delta

*

„ r t t ™ n r i e t f l t e a p e r s o a n e l o r p r e v ă z u te l a a r t .

un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
S

r ă z b o i,

S



p e r s o a n e l o r prevă

e

,

zute la

U  i l e

Dună rii, Insula Mare a Bră ilei şi Insula Balta Ialomt,et,

f) mijloacele de transport ale instituţ iilor publice

„mizate pentru servicii de

S Z S Z ^ i ^ c a r e
au ca tubeă activnaţe  ţ g » t g r a t uM de
servic i sociale în unită it specializate care asigura g ă z d u i re îngrijire soc aia şi m

în condiţ iile legii;
r

v

"

e

Z S ^ g i s b a t e

ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate i„ folosul

nationale.
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IV.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizaţ iilor
A r t . 474475 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Nr.
crt.

Niveluri an
2016

Taxa
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafaţa pentru care se obţ ine certificatul de urbanism

56
67
79
912
1214
14 + 0,01
lei/m 2 ,
pentru
fiecare m 2
care
depă ş eşe t
1.000 m 2

a) până la 150 m 2 , inclusiv
b) între 151 şi 250 m 2 , inclusiv
c) între 251 şi 500 m 2 , inclusiv
d) între 501 şi 750 m 2 , inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m 2 , inclusiv
f) peste 1.000 m 2

Taxa pentru eliberarea autorizaţ iei de foraje si excavari
pentru fiecare m 2 afectat
Taxa pentru eliberarea autorizaţ iei de construire pentru
chioş curi, tonete, cabine, spatii de expunere,^situate pe
caile si in spatiile publice  pentru fiecare m afectat
acestor lucră ir
.
 taxa pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj
pentru fiecare m 2 afectat acestor lucră ir
taxa pentru amplasarea firmelor si reclamelor  pentru
fiecare m 2 afectat acestor lucră ir
taxa pentru emiterea avizului de publicitate temporara
(mp suprafaţa de expunere)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţ i privind lucră rile de
racorduri si branş amente la reţ ele publice de apa,
canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de că tre
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de că tre
primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţ ean
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
stradala si adresa

8

13

15

Taxa pentru eliberarea autorizaţ iilor sanitare de
funcţ ionare

20

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţ iei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (taxa
viza anuala se plă teşe tpana la 31 dec. a anului in curs
pentru anul urmă tor)
 unitati tip bar cu SU de pana la 50 mp inclusive 
eliberare sau viza anuala
 unitati tip bar cu SU cuprinsa intre 51 mp  100 mp

200
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inclusiv  eliberare sau viza anuala
unitati tip bar cu SU peste 100 mp  eliberare sau
viza anuala
 alte unitati de alimentatie publica definite conform
HG nr. 843/1999 si care nu sunt de tip restaurant,
respectiv bar.
Taxa pentm eliberarea atestatului de producă tor/
9
carnetului de comercializare a produselor din sectorul
y — = agricol


50

Scutiri
( l i Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţ iilor urmatoarele.
a) certificatele, avizele şi autorizaţ iile ai că ror beneficiari sunt veteran, de ră zboi, vă duve de
ră zboi sau vă duve nerecă să torit
e ale veteranilor de ră zboi;
b) certfficatele, avizele şi autorizaţ iile ai că ror beneficiari sunt persoanele prevă zute la art. 1
d n Decretullege nr 118/1990, republicat, cu modifică rile şi completă rile ulterioare,
c)^ertificatele de urbanism şi Autorizaţ iile de construire pentru lă caş ur
i de cult sau construcţ n
a

d)ceriificatele de urbanism şi autorizaţ iile de construire
r
j
^
""
r abilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţ in domeniului public al^stabfim
e) certificatele de urbanism şi autorizaţ iile de construire pentru lucră rile de interes public
, autorizaţ iile de construire, dacă beneficiarul construcţ iei este o
g T t t l z ^ de construire pentru autostră zile şi că ile ferate atribuite prin concesionare,
h)Certificatele de urbanism şi autorizaţ iile de construire, dacă beneficiarul construcţ iei este o
i n s t i g sau o unitate care funcţ ionează sub coordonarea Ministerului Educaţ iei şi Cercetam
sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
„™ cfri ,rtiei erte o
Î certificat de urbanism sau autorizaţ ie de construire, daca beneficiarul construcţ iei este o
S e t a t ă prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţ ine, dezvo ta
ş i T u ta instituţ i de cultură naţ ională, precum şi de a susţ ine acţ iuni cu caracter umanitar,
Ş

t i i n ţ i f i ce

ritSTurbanism
sau autorizaţ ie de construire, dacă beneficiarul construcţ iei este o
organizaţ ie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale m un tafi
specializate eare asigură gă zduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţ a, ocrotireactivrtatde
recuperare, reabilitare şi reinserţ ie soeială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate in condiţ iile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţ ie de construire, în cazul unei calamitaţi naturale.
V.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Taxa

Niveluri an 2016

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica 
lei/mp sau fracţ iune de mp/'an
b) in cazul orică rui alt panou, afisaj sau
orică rei alte structuri de afisaj pentru
reclama si publicitate  lei/mp sau fracţ iune
de mp/an

20 lei
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20 lei

Orice persoană care utilizează un panou, un afiş aj sau o structură de afiş aj pentru
reclamă şi publicitate, datorează plata taxei anuale.
_
Valoarea taxei pentru afiş aj în scop de reclamă şi publicitate se calculeaza anual prin
înmulţ irea numă rului de metri pă traţi sau a fracţ iunii de metru pă trat a suprafeţ ei afiş ajului
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.
Taxa pentru afiş aj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta
numă rul de luni sau fracţ iunea din lună dintrun an calendaristic în care se afiş ează in scop de
reclamă şi publicitate.
. „ , ~
Taxa pentru afiş ajul în scop de reclamă şi publicitate se plă teşe t anual, in doua rate
egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afiş ajul m scop de
reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de că tre contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plă teşe t integral până la primul termen de plata.
Persoanele care datorează taxa pentru afiş aj în scop de reclamă şi publicitate sunt
obligate să depună o declaraţ ie la compartimentul de specialitate al autorită ţi i administraţ iei
publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasă rii structurii de afiş aj.
Scutiri
.A
,
,
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afiş aj m scop de rec ama
şi publicitate nu se aplică instituţ iilor publice, cu excepţ ia cazurilor când acestea fac reclama
unor activită it economice.
.„
Taxa prevă zută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afiş aj in scop
de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afiş ajul sau
structura de afiş aj unei alte persoane, în acest caz taxa prevă zută la art. 477 fund plă tită de
această ultimă persoană.
_
,
r
Taxa pentru afiş aj în scop de reclamă şi publicitate nu se datoreaza pentru afiş ele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clă dirilor.
Taxa pentru afiş aj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţ iilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţ ie, precum
şi alte informaţ i de utilitate publică şi educaţ ionale.
Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru
afiş ajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţ ia lor,
realiză rii de reclamă şi publicitate.

Art. 489  Majorarea impozitelor şi taxelor locale
 Conform alin. 1, Consiliul local poate stabili cote adiţ ionale la impozitele şi taxele locale,
prevă zute în Legea 227/2015, în funcţ ie de urmă toarele criterii: economice, sociale,
geografice, precum şi de necesită ţ eil bugetare locale, cu excepţ ia taxelor judiciare si taxelor
extrajudiciare de timbru.
 Conform alin. 2, aceste cote nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile stabilite in Legea
227/2015.
 Conform alin. 4, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 am consecutiv, consiliul local
poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţ iile
stabilite prin hotă râre a consiliului local.
 Conform alin. 5, Consiliul Local poate majora impozitul pe clă diri şi impozitul pe teren cu
până la 500% pentru clă dirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
Art. 491  Indexarea impozitelor şi taxelor locale
 Conform alin. 1, in cazul orică rui impozit sau orică rei taxe locale, care constă întro anumită
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de că tre consiliile locale, ţ inând cont de rata
23

inflaţ iei pentru anul fiseal anterior, comunicată pe siteurile oficiale ale Ministerului
Finanţ elor Publice şi Ministerului Dezvoltă rii Regionale şi Administraţ iei Publice.
Con&rm alin. 2, aceste sume se aprobă prin hotă râre a consiliului local şi se aplica in anul
fiscal urmă tor.

Sancţ iuni contravenţ ionale stabilite prin legi speciale
a) Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  niveluri minime si maxime
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
Contravenţ ia prevă zută la alin. (2) ht. a) se sanctioneaza cu dJuuiUa a , ia
70 lei la 279 lei. iar cele de la lit. b)d) c u ^ m e n d a M e J a ^ 7 9 J e i ^ ^
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea vanzarea,
Art. 493 alin. (4)
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţ ie si se sanctioneaza cu amenda
de la 375 lei la 1578 lei
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor j u n d i ^

Art. 493 alin. (3)

Art. 493 alin. (5)

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenznoi
prevă zute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv :
 contravenţ ia prevă zută la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu
amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)  d) cu
amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, Înregistrarea, vanzarea.
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole, constituie contravenţ ie si se sanctioneaza cu
amenda de la 1300 lei la 6312 lei.

Facilitati fiscale:
Impozitul pe clă diri,impozitul pe teren,taxa asupra mijloacelor de transport,taxa pentru
eliberarea certificatelor,avizelor si autorizaţ iilor nu se aplica pentru:
veteranii de ră zboi;
vă duvelor de ră zboi si vă duvelor veteranilor de ră zboi care nu sau recă să torit
;
persoanelor cu un handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate in gradul 1 de
invaliditate.
.
...
,
,
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clă diri, teren si taxa asupra mijloacelor de
transport datorat pe Întregul an de că tre persoanele fizice pina la data de 31 martie a anului
fiscal se acorda o bonificaţ ie de 10%.
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Anexa nr. 3
La HCL nr. 30/27.11.2015

ALTE TAXE INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL
Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

4.

Nr.
crt.

Taxa

0
1

1
Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor
publice:

2

• pentru activitati de comerţ ocazional
• pentru manifestari ocazionale (expoziţ ii,
concerte) si activitati distractive (spectacole de
circ, parcuri distractive)
Alte taxe stabilite de Consiliul Local:
• taxa de inregistrare a autovehiculelor pentru care
nu exista obligaţ ia inmatricularii
• taxa eliberare duplicat certificat de inregistrare a
autovehiculelor pentru care nu exista obligaţ ia
inmatricularii
• taxa pentru eliberarea unei autorizatii/avizarea
unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii
economice
• taxa efectuare fotocopii de pe documentele
solicitate de persoane fizice, juridice sau institutii,
inclusiv copii certifcate pentru autenticitate si acte
din arhiva
1 pagina format A4
• taxa eliberare certificate de atestare fiscala
• taxa desfacere că să tori
e prin acordul soţ ilor
• taxa eliberare copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute
de consiliile locale
• taxa inregistrare vehicule lente si mopede
• taxa desfacere de produse ce fac obiectul
comerţ ului in pieţ e, in târguri, in oboare, in parcari
sau in alte locuri stabilite prin hotarari ale
consiliului local
• taxa eliberare adeverinţe rol
• taxa buletin
• taxa inmatriculare autovehicule
• taxa inchiriere că min cultural nunti, botezuri
• taxa eliberare duplicate acte de stare civila
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Nivelurile
aplicabile in
anul 2016
3

10 lei
2 lei/mp/zi

30 lei/vehicul
30
lei/certificat

50 lei

0,3 lei
10 lei
500 lei
28 lei
50 lei

7 lei
2 lei
8 lei
60 lei
500 lei
20 lei

