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LEGEA NR.343/2006 – Lege pentru modificarea si comp letarea Legii nr. 571/2003- persoane fizice 

 
 

IMPOZITUL PE CLADIRI 
 

2.Cladirea: orice constructie situata  deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de de 
numirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea  de oameni 
, animale, abiecte, produse, materiale, instalatii……..iar elementele structuralede baza ale acesteia sunt 
peretii si acoperisul,  indiferent de materialele din care sunt construite. 
 
3. Cladirile pentru care nu se datoreaza impoit pe cladire  in cazul persoanelor fizice: 
- cladirile clasate  ca monumente istorice  – cu exceptia incaperilor care sunt folosite  pentru activitati 

economice; 
- cladirile restituite potrivit Legii 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod 

abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; 
 
4. In cazul persoanelor fizice impozitul pe cladire se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1% 
la valoarea impozabila a cladirii. 
 
5. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii  acesteia , dupa cum urmeaza:  
- cu 20 % pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani  la data de 1 ianuarie a anului fiscal 

de referinta; 
- cu 10 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani  inclusiv, la data de 

1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 
 
6. In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de  metri  patrati, 
valoarea impozabila a acesteia  se  majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 metri patrati  sau  fractiune  
din acestia. 
 
7. In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modiicare 
sau extindere, din punt de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza , astfel ca acesta se 
consideraca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari. 
 
8. Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe imobile  utilizate ca locuinta impozitul pe 
cladire se majoreaza .Impozitul pe cladire nu se majoreaza  in cazul cladirilor dobandite prin succesiune 
legala . 
 
9. Orice persoana care  dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune 
o declaratie fiscala la compartmentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei 
raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau  
construirii. 
 
10. Instrainarea unei cladiri, prin  oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata 
pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale 
locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin 
certificatul fiscal  emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. 
Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor mai sus mentionate sunt nule de drept. 
 
11. Impozitul pe cladire se plateste in doua rate e gale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie 
inclusiv. 
 
12. Impozitul anual pe cladiri ,  datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,  persoane fizice , de 
pana la 50 lei inclusiv,  se plateste integral pana la primul termen de plata. (31 martie). In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate  pe raza aceleiasi unitati administrativ –
teritoriale, suma de 50 lei se  refera la impozitul pe cladiri c umulat . 
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IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
 
13. Pentru  terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale , 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta 
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, tit ularilor dreptului de administrare sau de folosinta , 
dupa caz, in conditii  similare impozitului pe tere. 
 
14.Atat in cazul cladirilor , cat si al terenurilor, daca se  constata diferente intre suprafetele  inscrise in 
actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund 
situatiei reale dovedite prin lucrari tehnice de cadastru..Datele rezultate din lucrarile  tehnice de cadastru 
se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinior 
fiscale se opereaza incepand cu data de intai  a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la 
compartimentul de specialitate lucrarea respectiva,  ca anexa la declaratia fiscala 
 
15. Instrainarea unui teren , prin  oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata 
pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale 
locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin 
certificatul fiscal  emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. 
Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor mai sus mentionate sunt nule de 
drept. 
 
16. Impozitul /taxa pe teren se plateste in doua ra te egale, pana la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv. 
 
17. Impozitul anual pe teren ,  datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,  persoane fizice , de 
pana la 50 lei inclusiv,  se plateste integral pana la primul termen de plata. (31 martie). In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate  pe raza aceleiasi unitati administrativ –
teritoriale, suma de 50 lei se  refera la impozitul pe teren cum ulat . 
 
    IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
18. Sintagma ” taxa asupra mijloacelor de transport” se va inlocui  cu sintagma “impozitul pe mijloacele 
de transport” 
 
19. Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia pentru 
fractiunea de 200 cmc. 
 
20.Orice persoana care dobandeste /instraineaza un mijloc de transport  sau isi schimba domiciliul  
are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartmentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul , in termen 
de 30 de zile  inclusiv de la modificarea survenita. 
 
21.  Instrainarea unui mijloc de transport , prin  oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate 
fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are 
stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu. Atestarea achitarii 
obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal  emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor 
administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloacele de transport  cu incalcarea 
prevederilor mai sus mentionate sunt nule de drept. 
 
22. Impozitul pe mijlocul de transport  se plateste in doua rate egale, pana la datele de 31 martie 

si 30 septembrie inclusiv. 
 
23. Impozitul annual pe mijlocul de transport,  datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,  

persoane fizice , de pana la 50 lei inclusiv,  se plateste integral pana la primul termen de plata. (31 
martie). In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport ,  suma 
de 50 lei se  refera la impozitul pe mijlocul de tr ansport  cumulat .al acestora. 
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24. Autorizatiile pentru desfasurarea  activitatilor economice se vizeaza annual pana la 31 decembrie a 
anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50 % din cuantumul taxei pentru 
eliberarea autorizatiei. 

 
25. SCUTIRI – Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru 

desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau 
accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de  invaliditate.  

 
 
 
 

LEGEA NR.343/2006 pentru modificarea si completarea  
LEGII nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
PERSOANE JURIDICE 

 
 
 
 

A. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 
 
Pentru cladirile proprietate publica sau privata  a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste 
taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. 
 
Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consilului local si poate fi cuprinsa intre 0,25%-1,5% inclusiv. 
 
In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a 
cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea 
proprietarului-persoana juridica. 
 
In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se 
aplica urmatoarele regului: 
-impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar 
-valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, 
asa cum este inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in 
vigoare 
-in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe 
cladiri este datorat de locator. 
 
 
 
 

B. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata  a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta 
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa 
caz, in conditii similare impozitului pe teren. 
 
 
In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia 
impozitul pe teren se datoreaza de locatar. 
 
 
In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren  
este datorat de locator. 
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In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul 
agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza 
conform prevederilor legale, numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
-au prevazut in statut ca obiect de activitate agricultura 
-au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate. 
 
 

C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intrega durata a 
acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. 
 
In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe 
mijlocul de transport este datorat de locator. 
 
Prin HG 1086/16.08.2006 au fost aprobate nivelurile impozitului pe mijloacele de transport  marfa cu 
masa totala maxima autorizata de peste 12 tone. 
 
 
 

D. FACILITATI PENTRU PERSOANE JURIDICE 
 
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport  nu se aplica organizatiilor 
care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura 
gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie 
sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane 
aflate in dificultate, in conditiile legii. 

 
Se pot acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de persoanele 
juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel: 
-scutirea de impozit pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii 
-scutirea de impozit pe teren, de la data intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire 
 
In cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, consiliul local poate stabili  cota de 0,25%  la calculul impozitului pe cladiri, pe o 
perioada de 3 ani inclusiv. 
 
Se abroga art.290 referitor la depunerea declaratiilor de catre persoanele juridice. 
 
 
 

Principalele modificari ale legislatiei procedural fiscale cu implicatii      asupra 
raporturilor juridice fiscale locale,  aduse de Ord onanta Guvernului  nr.35 din 

26.07.2006 pentru modificarea si completarea Ordona ntei Guvernului nr. 92 /2003, 
privind Codul de Procedura Fiscala . 

 
 
 
 
  1.Cu privire la comunicarea actelor administrative fiscale se fac precizari exprese referitoare la 
actele emise de autoritatile administratiei publice  locale, mentionindu-se ca acestea pot fi 
comunicate prin afisare pe pagina de internet a aut oritatii locale respective. 
 

2. Cu privire la certificatul de atestare fiscala noile reglementari precizeaza ca pentru 
instrainarea dreptului de proprietate asupra unui b un mobil sau imobil supus impozitarii, 
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contribuabilii trebuie sa prezinte certificate din care sa rezulte achitarea tuturor obligatiilor 
datorate bugetului local nu doar a celor aferente b unului ce va fi instrainat. 

 
3. Cu privire la conditiile pentru inceperea executarii silite au fost abrogate in mod expres 

dispozitiile care conditionau declansarea proceduri i de executare silita de emiterea instiintarii de 
plata,.ca act premergator. Mentionam ca dispozitiil e  care au reglementat aceasta instititie juridica 
au fost abrogate in mod implicit,  anterior prezent ei modificari a Codului de Procedura Fiscala, 
prin introducerea unor dispozitii care atribuiau ac eleasi efecte juridice declaratiilor 
contribuabililor. 

 
4.Cu privire la plata accesoriilor obligatiilor principale, noile reglementari precizeaza expres 

faptul ca nu se datoreaza majorari de intarziere pe ntru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice 
fel, accesorii de orice fel, cheltuieli de executar e silita si  cheltuieli judiciare .     

5.Cu privire la titlurile executorii provenite in u rma sanctionarii contraventionale,  se 
stabileste raspunderea in sarcina personalului vinovat de intarziere,  conducatorului organului emitent al 
titlului executoriu , avand obligatia emiterii deciziei de imputare , in situatia in care aceste titluri  nu au fost 
trimise spre executare silita in termen de 90 de zile de la emitere. Sanctiunea juridica a acestei inactiuni  
atrage anularea titlirilor in discutie.  

 

6 Cu privire la ordinea stingerii datoriilor  se precizeaza expres faptul ca “pentru creantele 
fiscale administrate de autoritatile administratiei publice locale, orice plata facuta dupa comunicarea 
somatiei in cadrul executarii silite va stinge mai intai obligatiile fiscale cuprinse in titlul executoriu “ si nu 
cele stabilite de contribuabil 

 

7 Cu privire la aspecte de drept international fisc al , la punctul 36 din cuprinsul art.I al 
Ordonantei 35/26 iulie 2006  pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala, se introduc o serie de dispozitii grupate sub un nou capitol intitulat “Aspecte 
internationale”  care  au ca scop stabilirea unor norme pentru recuperarea in Romania a unor creante 
stabilite intr-un alt stat membru al Uniuni Europene, precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru 
al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania. In sfera de aplicare a acestora nu se regasesc insa 
obligatii bugetare locale.  

 


