TABLOUL
cu valorile impozabile ,impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2013
I.LEGEA NR.571/2003 privind Codul Fiscal
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2013
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A. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton
armat, cărămidă arsă,piatră naturală sau
alte materiale asemănătoare

Valoarea impozabila
-lei/mp555

B. Clădiri cu pereti
din
lemn,cărămidanearsă,paianta,valatuci,sau
alte materiale asemanatoare

159

C. Construcţii anexe corpului principal
al une clădiri,având pereţii
dinbeton,cărămidăarsă, piatră sau alte
materiale asemănătoare
D. Construcţii anexe corpului principal
al unei clădiri,având pereţii din
lemn,cărămidă nearsă, vălătuci,şipci sau
alte materiale asemănătoare
500.000
300.000
E.in cazul cotribuabilului care detinela
aceiasi adresa incaperi amplasate la
subsol,demisol si mansarda utilizate ca
locuinta in oricare din tipurile de
cladiri prevazute la lit.A si D
F. in cazul cotribuabilului care
detinela aceiasi adresa incaperi
amplasate la subsol,demisol si mansarda
utilizate in alte scopuri decat cele de
locuinta

143

63

75% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

-impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii ;
-valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie da rangul localitatii (IV) si zona in care se afla amplasata cladirea (A) prin
inmultirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corectiede 1,1.
Valoarea impozabila a cladirii de reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a-cu 20% pentru cladirea care are o vachime de peste 50 de ani inclusive, la data de 1 ianuarie a anului de referinta;
b-cu 10% pentru cladirea care are o vachime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusive, la data de 1 ianuarie a anului de referinta .
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metrii patrati, valoarea impozabila a acesteia
se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 de matrii patrati sau fractiune din acestia.
Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriata unei alte
persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) Cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu,
Nu intra sub incidenta celr de mai sus persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de
ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
Persoanele fizice au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE JURIDICE
In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de invetar a cadirii. ‘
Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului
clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
-10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta
- 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
PLATA IMPOZITULUI
.Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulata.

IMPOZITUL PE TEREN
Impozitul deumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută se datorează către bugetul local al
comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se
datorează de locatar.
În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de
locator.
CALCULUL IMPOZITULUI
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi
zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafetei terenului exprimat in hectare
cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona in cadrul
localitatii

A

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL
2013
Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati
IV lei/ha
889

În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru
partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun,
fiecareproprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLSATE IN INTRAVILAN –
inregistrat in r.a. la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri c.c.
Impozitul pe terenul amplasat in intravilan alta categorie de folosinta decat cea c.c. este egal cu sumele din urmatorul table:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

categoria de folosinta

Arabil
28
Pasuni
21
Fanete
21
Vii
46
Livezi
53
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera
28
Terenuri cu ape
15
Drumuri si cai ferate
X
Neproductiv
X
IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN
I n cazul unui teren amplasat in extravilan impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de hectare ale terenului cu suma
corespunzatoare din urmatorul tabel:
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2013
Nr.
zona
Crt. categoria de
ZONA A
folosinta
1
Teren cu constructii
31
2
Arabil
50
3
Pasune
28
4
Faneata
28
5
Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1
55
6
Vie pana la intrarea pe rod
X
7
Livada pe rod
56
8
Liovada pana la intrarea pe rod
X
9
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
16
10
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie
X
11
Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
6
12
Teren cu amenajari piscicole
34
13
Drumuri si cai ferate
X
14
Teren neproductiv
X

IMPOZITUL PE TEREN PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe teren persoane juridice indiferent de categoria de folosinta este egal cu suma din urmatorul tabel:
Zona in cadrul
localitatii
A

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL
2013
1044

Ca excepţie de la prevederile mai sus aratate, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează astfel:
Lei/ha
Nr.crt Nivelurile aplicabile pentru anul 2013
1.
Arabil
28
2.
Pasuni
21
3.
Fanete
21
4.
Vii
46
5.
Livezi
53
6.
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 28
7.
Terenuri cu ape
15
8.
Drumuri si cai ferate
X
9.
Neproductiv
X
daca indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a
PLATA IMPOZITULUI PE TEREN
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie
inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

