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IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Art.460

II. IMPOZITUL SI
TAXA PE CLĂDIRI

PERSOANE
JURIDICE TIPUL

CLADIRII

Nivel Lege nr.
227/2015

%

Nivel an 2018
%

Nivel an 2019
%

0 1 2 3
Art.460 alin.(1)
a) cladiri rezidentiale
reevaluate in ultimii 3
ani anteriori anului 
fiscal de referinta

0,08 - 0,2 0,2 0,2

Art.460alin.(2)
b) cladiri 
nerezidentiale 
reevaluate in ultimii 3
ani anteriori anului 
fiscal de referinta

0,2-1,3 1,3 1,3

Art.460 alin.(8)
c) cladiri rezidentiale
/ nerezidentiale 
nereevaluate in 
ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de 
referinta

5 5 5

Art.460 alin.(3)
d) cladiri 
nerezidentiale 
utilizate pentru 
activitati din domeniul
agricol

0,4 0,4 0,4

Art.460 alin.(4)
e) cladiri cu 
destinatie mixta 

Impozitul se determina prin insumarea impozitului
calculat pentru suprafata folosita in scop 
rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata 
folosita in scop nerezidential. 

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de
consiliul local asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la
nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe clădiri este anual si se plăteşte în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30
septembrie inclusiv.

Taxa pe  clădiri  se  plăteşte  lunar,  până  la  data  de 25  a  lunii  următoare  fiecărei  luni  din
perioada  de  valabilitate  a  contractului  prin  care  se  transmite  dreptul  de  concesiune,  închiriere,
administrare ori folosinţă.

Plata cu intarziere a impozitului/taxei pe cladiri, atrage dupa sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand

cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu
exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, conform
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alin.II,  lit.  a)/lit.  c)/tabel,  cu  impozitul  calculat  pentru  suprafaţa  folosită  în  scop  nerezidenţial,
conform alin.II, lit. b)/lit. c)/lit. d)/tabel.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care
se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată
dintr-un raport  de evaluare întocmit  de un evaluator  autorizat  în  conformitate  cu standardele  de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
f)  în  cazul  clădirilor  pentru  care  se  datorează  taxa  pe clădiri,  valoarea  înscrisă  în  contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz. 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani  pe baza unui  raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

In cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă
de declanşare a procedurii falimentului valoarea impozabila a cladirii nu se actualizeaza o data la 3
ani. 

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele
juridice trebuie sa depuna la organul fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratie pe proprie
raspundere ca aceste cladiri sunt utilizate numai pentru activitati din domeniul agricol, fisa bunului
imobil eliberata de Biroul de carte funciara si statutul societatii din care sa reiasa ca au prevazut ca
obiect de activitate, agricultura. 

Impozitul  pe  cladiri  este  datorat  pentru întregul  an fiscal  de  persoana care  are  în
proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

În cazul  dobândirii sau construirii  unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligaţia să depună o declaraţie  la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei
clădiri  existente,  inclusiv  schimbarea  integrală  sau  parţială  a  folosinţei,  precum  şi  în  cazul
reevaluării  unei  clădiri,  care  determină  creşterea  sau  diminuarea  impozitului,  proprietarul  are
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială
de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează
impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul desfiinţării  unei clădiri,  proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de
30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de
1 ianuarie a anului următor,  inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de
desfiinţare. 

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)  impozitul  pe  clădiri  se  datorează  de  locatar,  începând cu  data  de 1  ianuarie  a  anului
următor celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în  cazul  încetării  contractului  de leasing,  impozitul  pe clădiri  se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau
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a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing; 

c) atât locatorul,  cât şi locatarul au obligaţia depunerii  declaraţiei fiscale la organul fiscal
local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare  care  atestă  intrarea  bunului  în  posesia  locatorului  ca urmare a  rezilierii  contractului  de
leasing însoţită de o copie a acestor documente. 

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui
an calendaristic,  se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este
îndeplinită această condiţie. 

Pentru  clădirile  proprietate  publică  sau  privată  a  statului  ori  a  unităţilor  administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi,
altele  decât  cele  de drept  public,  se  stabileşte  taxa pe clădiri,  care  reprezintă  sarcina  fiscală  a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri. 

Taxa  pe  clădiri  se  datorează  pe  perioada  valabilităţii  contractului  prin  care  se  constituie
dreptul  de  concesiune,  închiriere,  administrare  ori  folosinţă.  În  cazul  contractelor  care  prevăd
perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea  impozabilă  în  ultimii  3  ani  anteriori  anului  de  referinţă,  diferenţa  de  taxă  faţă  de  cea
stabilită conform alin.II, lit. a)/lit. b)/tabel, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea,  până la data de 25 a lunii
următoare  celei  în  care  intră  în  vigoare  contractul  prin  care  se  acordă  dreptul  de  concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract. 

În cazul unei situaţii care determină  modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează
taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia
respectivă. 

În  cazul  persoanelor  juridice  care  încheie  contracte  de  fiducie  conform  Codului  civil,
impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de
fiducie sunt plătite de către  fiduciar  la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde
sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

Persoanele  juridice  au  obligaţia  să  depună declaraţii  privind  clădirile  pe care  le  deţin  în
proprietate la data de 31 decembrie 2018, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data
de 31 martie 2019. 

Scutirile  sau reducerile  de  la  plata  impozitului/taxei  pe clădiri,  prevăzute  la  art.  456 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019 persoanelor
care deţin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2018 şi care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2019. 

Depunerea  peste  termenul  de  30  de  zile  sau  nedepunerea  declaratiilor  fiscale,  constituie
contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 

Impozitul  anual  pe  cladiri  datorat  aceluiasi  buget  local  de  catre  contribuabilii  persoane
juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in
care  contribuabilul  detine  in  proprietate  mai  multe  cladiri  amplasate  pe  raza  aceleeasi  unitati
administrativ teritoriale,  suma de 50 lei. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai
multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la
impozitul pe cladiri cumulat.


