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I.IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

VALORILE IMPOZABILE

Conform art.249,oiin.t din L.57 I/2003 privind Codul Fiscal
proprietate o cladire situata in Romania datoreaza pentru aceasta un

cladire, exceptand cazurile in care prezentul titlu prevede altfel".

"orice persod
impozit anual

Conform art.249, alin.2 dln L.57t/2003 privind Codul Fiscal "impozitul pre:vazut la
alin.l, denumit in continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta pentru
persoane juridice se datoreaza bugetului local al comunei unde este amplasata cladirea".

1.1. Pentru persoanelelizice valoarea impozabila se determina prin inmultirea suprafetei

construite desfasurate*), exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila, exprimata in lei/mp
conform tabelului(art.25l, alin.3) :

ffieK

Tipul cladirii

Nivelurile aplicabile in anul fiscal2014
Valoarea impozabila lei/mp

Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si

incalzire(conditii
cumulative)

Fara instalatii de
apa, canalizare,

electrice sau
incalzire

A.Cladire cu cadre din beton armat saLr cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui

tratament termic si/sau chirnic

93s 555

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din

valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic

254 159

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau

din orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic

159 143

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte

materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chirnic

95 63
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E. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi arnplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca

locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
orevazute la literele A-D

75oh din suma care s-ar
aplica cladirii

75Yo din surna care s-

ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabiluluicare detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,

la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta, in oricare

dintre tipurile de cladiri prevaztte la literele
A-D

50Yo din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-

ar aplica cladirii

*)daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,
atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a
cladirii cu coeficientul de transformare de 1,20.
**)valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum

urmeaza:
a)cu 20% pentru cladirea iare are o vechime de peste 50 ani la data de 0|ianuarie a

anului fi s c al de refer int a,'

b)cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani, ani Ia data
de 0I.ianuarie a anului.fiscal de referinta.
***)in cazul cladirii utilizare ca locuinta a carei suprafata construita depaseste l50mp,
valoarea impozabila a acesteia, determinata potrivit prevederilor de mai sus, se majoreaza cu

cate 5%o pentrufiecare 50 mp saufractiune din acestia.

Art. 254 atin 8 OG 301201I pentru modificarea Legii 57 112003

Atat in cazul persoanelor ftzice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile
construite potrivit Legii nr. 5011991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data

dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

a) pentru cladirile executat'| integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de

construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data

tenninarii efective a lucrarilor;

b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;

c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in
autoizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in
conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata

care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-
verbal de receptie se intocmeste la data expirariitermenului prevazut in autorizatia de construire,
consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se

stabileste impozitul pe cladiri.

Art.254, alin 9 OG 301201I pentru rnodificarea Legii 57112003
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Declararea cladirilor in vederea impunerii
autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o
detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost

sl rnscrierea acestora in evidentele
obligatie legala a contribuabililor care
executate fara autorizatie de construire."

Conform prevederilor L.35112001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
National, localitatile sunt ierarhizate pe ranguri, comuna Zdneqti fiind incadrutd,la rang IV iar
satul Traian la rang V.

In cadrul localitdili ZdneSti s-a stahilit urmdtoarea 4,onare :
Zona A - $oseaua Nutiunuld -de lu Bursuc lllihui lu Teacu VVlerta St

-de Ia Melinte Ion Iu Grigoraq Alexandru
Zona B - Extremitdyile Joselei Nationale
Zona C - Strdzile adiucente $oselei Na(ionale

In cadrul satului Traian - Zona A - Strada Luminii
- Zona B -Extremitdlile Strdzii Luminii

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corectie
corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8
apartamente, coeficientul de corectie aplicat se reduce cu 0,10.

In cazul persoanelor frzice, irnpozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de O,lYo la valoarea impozabila a cladirii, ajustata cu coeficientii d; corectie de mai
SUS.

1.2. Pentru persoanele juridice impozitul pe cladiri se calculeazaprinaplicarea unei cote
de 1,5Yo asupra valorii de inventar a cladirii-art.253, alin.2.

in cazulclddirii la care au fost executate lucrdride reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, de cdtre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are
obligalia sd comunice locatoruluivaloarea lucrdrilor executate pentru depunerea unei noi
declaraliifiscale, in termen de 30 de zile de la data termindrii lucrdrilor respective. -art" ZS3
alin (3n1)

in cazul unei clddiri a cdrei valoare a fost
valoarea impozabilS se reduce cu IS% .-art.2i3,

recuperati integral pe calea amortizirii,
alin (a)

in cazul unei clddiri care a fost reevaluatd, conform reglementdrilor contabile, valoarea
impozabild a clSdiri este valoarea contabilS rezultatd in urma reevaludrii, inregistratd ca atare ?n
contabilitatea proprietarului - persoand juridici-alin (5)

Zona in cad rul localitatii Rangul localitatii
ry V

A I,10 1.05
B 1,05 1,00
C 1.00 0,95
D 0.9s 0,90
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ln cazul unei clddiri care nu a fost reevaluatd, cota
consiliul local astfel: .:l

impozitului pe clSdirise stabile5te de

a) 1o% pentru crddirire care nu au fost reevaluate in urtimii 3
de referinfd;

ani anteriori anului fiscal

b) 30% pentru clSdirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 anianteriori anuluifiscal
de referinfd .- alin {6}

Cota impozituluipe clddiri prevdzuti la alin. (6)se aplicd la valoarea de inventara clicjirii
inregistratd in contabilitatea persoanelor juridice, p6nd la sf6rgitul luniiin care s-a efectuat
prima reevaluare. Fac exceplie clddirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul cdrora cotaimpozitului pe ctddiri este cea prevdzuti ra arin, (2).- arin (6nr)

(9) Coto de impozit pentru clddirile cu destinalie turisticd ce nu funclioneazdin cursul unui on calendqristic este de minimum 5% din volooreo de inventar a
clddirii, stqbilitd prin hotdrdre o consiliului locor.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in admlnistrare ori in folosinta, oufu caz, persoanelorjuridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprczinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, inconditii similare impozitului pecladiri.
1.3. Plata impozitului si taxei pe cladiri
l'3'1. Impozitvlltaxape cladiri se plateste anual in 2(doua) rate egale, panaladatele de:31 martie 2014 si 30 septembrie2014 inclusiv.
l'3'2' Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an decatre persoanele fiziqe sijuridice panala data de 3l maftle 2014 se acorda o bonificati e de l0%o.l'3'3. Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,personae fizice sau juridice, de pana Ia 50 lei inclusiv, se platesfe integral pana laprimul termen

de plata' In cazul in care contribuabilul detine in propri.tute mai multe cladiri amplasate pe razaaceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de so iei se refera Ia impozitulpe cladiri cumulat.l'3'4 Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca
locuinta, care nLl sunt inchiriate unei alte peisoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupacum urmeaza:

a) cu 65 o/o pentru prima cladire in afbra celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

, . .,:) cu 300o/o pentru cea de-a treia cladire si umatoarele in afara celei de la adresa deoomrclllu.
r Nu intra sub incidenta alin. (l) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri

dobandite prin succesiune legala.
In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afaracelei de la adresa de domiciliu,impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asacum rezulta din documentele ce atesta ."t1,11f_loprietar. - Art.252, alinl.

----t I ----

Pag.4


