Anexa nr.1
la HCL Caseiu nr. 50/26.11.2015

CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
ART.457(1)Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,093% asupra valorii impozabile a clădirii.
ART.457(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia,
exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.457(2) Cod fiscal

Tipul cladirii

0
A. Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori
din caramida arsa ori din
orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
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

Valoarea impozabila prevazuta de Legea
nr. 227/2015
- lei/m2 Cu instalatii de
apa, canalizare,
Fara instalatii de apa,
electrice si
canalizare, electrice
incalzire
sau incalzire
[conditii
cumulative]
1
2

Valoarea impozabila pentru anul 2016
- lei/m2 Cu instalatii de
apa, canalizare,
electrice si incalzire
[conditii
cumulative]

Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice
sau incalzire

5

6

1000

600

1000

600

300

200

300

200
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chimic
C. Clădire-anexă cu cadre
din beton armat ori cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau
chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii
exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci ori din
orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
E. In cazul contribuabilului
care deţine la aceeasi adresa
încăperi amplasate la subsol,
la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute
la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului
care deţine la aceeasi adresa
încăperi amplasate la subsol,
la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă,
în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A-D

200

175

200

175

125

75

125

75

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
ART.458
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%
asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
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b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
ART. 459
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se
calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele
reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se
calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu
utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor
art. 458.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii
determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
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STABILIREA ZONELOR SI RANGURILOR LOCALITATII PENTRU DETERMINAREA IMPOZITELOR PE CLADIRI SI TERENURI
Art. 457 alin. (6) Cod fiscal
LOCALITATEA

ZONA

RANGUL

CĂŞEIU
URIŞOR
COPLEAN
RUGĂŞEŞTI
SĂLĂTRUC
GÎRBĂU-DEJULUI
LEURDA
GUGA
CUSTURA
COMORÎŢA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V

COEFICIENT DE CORECTIE
CORESPUNZĂTOR
1,10
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

1. Calculul impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice se face conform prevederilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
ART.460
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,093% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) 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 alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
conform alin. (2) sau (3).
(5) 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;
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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;
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.
(6) 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.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de
declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) 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. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
,
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CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Calculul impozitului/taxei pe teren
ART. 465
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de
consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel:
IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii
Art.465 alin. (2) Cod fiscal
Nivelul impozitului/taxei, pe
ranguri de localităţi,din Legea
227/2015
- lei/ha - lei/ha Rangul V –
Zona in
Rangul IV –
Restul
cadrul
Căşeiu
localităţilor
localitatii
comunei
A
711-1788
569-1422

Nivelul impozitului/taxei, pe ranguri
de localităţi, pentru anul 2016
- lei/ha -

- lei/ha -

Rangul IV –
Căşeiu

Rangul V –
Restul localităţilor
comunei

711

569

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la alin. (5).
IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile amplasate in intravilan – orice altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu constructii
Art.465 alin. (3) Cod fiscal
Nivelul impozitului /taxei conform
Legii 227/2015 pentru :
Nr.
crt.

1
2
3
4

Categoria de
folosinta

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie

localitatea
Căşeiu
(coeficient
corectie 1,10
inclus)
- lei/ha 31
23
23
51

celelalte
localităţi
(coeficient
corectie 1,00
inclus)
- lei/ha 28
21
21
46
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Nivelul impozitului aplicabil în
anul 2016 pentru :
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Căşeiu
(coeficient
corectie 1,10
inclus)
- lei/ha 31
23
23
51

celelalte
localităţi
(coeficient
corectie 1,00
inclus)
- lei/ha 28
21
21
46
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5
6
7
8
9

Livada
Padure sau alt
teren cu vegetatie
forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai
ferate
Teren neproductiv

58

53

58

53

31

28

31

28

17

15

17

15

0

0

0

0

0

0

0

0

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
următor, exprimate în lei pe hectar:
IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile amplasate in extravilan
Art.465 alin. (7) Cod fiscal
Nivelul impozitului/taxei
prevazute de Legea
nr.227/2015 pentru :
Nr.
crt.

Categoria de
folosinta

Nivelul impozitului aplicabil în
anul 2016 pentru :
localitatea
Căşeiu
(coeficient
corectie 1,10
inclus)
- lei/ha -

celelalte
localităţi
(coeficient
corectie 1,05
inclus)
- lei/ha -

1

Teren cu constructii

22-31

34

33

2

Teren arabil

42-50

55

53

3

Pasune

20-28

31

29

4

Faneata
Vie pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr.crt.5.1
Vie pana la intrarea pe
rod
Livada pe rod, alta decat
cea prevazuta la
nr.crt.6.1
Livada pana la intrarea
pe rod
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la
nr. 7.1
Padure în vârstă de până
la 20 ani şi pădure cu rol
de protectie
Teren cu apă, altul decât
cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări
piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

20-28

31

29

48-55

61

58

0

0

0

48-56

62

59

0

0

0

18

17

0

0

7

6

26-34

37

36

0
0

0
0

0
0

5
5.1
6
6.1
7

7.1
8
8.1
9
10

16-18

0
1-6
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CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Calculul impozitului
Art 470
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor
Art. 470 alin. (2) Cod fiscal
Nr.
crt.

Suma prevazuta de
Legea nr.
Suma aplicabila în
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
227/2015
anul 2016
lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule inmatriculate
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cu│capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc,
inclusiv
Motociclete,
tricicluri
şi
cvadricicluri
cu
capacitatea│cilindrică de peste 1.600 cmc
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601
cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001
cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601
cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8

8

9

9

18

18

72

72

144

144

290

290

24

24

30

30

18

18

II. Vehicule inregistrate
1.
1.1.
1.2.
2.

Vehicule cu capacitate cilindrica:
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
< 4.800 cm3
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
> 4.800 cm3
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

lei/200 cm3
2-4

3

4-6

5

50-150 lei/an

60 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform
hotărârii consiliului local.
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
următor:
Art. 470 alin.(5) Cod fiscal
Autovehicule de transport marfă cu masa totală
maxima autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
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I

II

III

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e)
motor(are)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

Ax(e)
motor(are)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

doua axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

615
623
973
1545

623
973
1545
2291

615
623
973
1545

623
973
1545
2291

5.
6.

1545
1545

2291
2291

1545
1545

2291
2291

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport
de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor
Art. 470 alin. (6)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul (în lei/an)

Nivelul impozitului
aplicabil în anul
2016
Impozitul (în lei/an)

Ax(e)
motor(are)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

Ax(e)
motor(are)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

0
0
0
60
137
320

0
0
60
137
320
414

0
0
0
60
137
320

0
0
60
137
320
414

Nivelul prevazut de
Legea 227/2015
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

2+1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
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II

III

IV

V

7.
8.
9.
2+2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2+3
1.
2.
3.
3+2
1.
2.
3.
4.
3+3
1.
2.
3.
4.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone

414
747
747

747
1310
1310

414
747
747

747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone

axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone

axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

Art. 470 alin. (7)
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Nivelul prevzut de
Legea 227/2015
Impozit
- lei 9
34
52
64

Nivelul impozitului
aplicabil în anul 2016
Impozit
- lei 9
34
52
64

Art. 470 alin. (8) Cod fiscal
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
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Mijloace de transport pe apă

Impozit
- lei -

Nivelul
impozitului
aplicabil în anul
2016
Impozit
- lei -

21

21

56
210
0-1.119
210
X
559
909
1.398
2.237

56
210
300
210
X
559
909
1.398
2.237

182

182

X

X

182

182

280

280

490

490

Nivelul prevazut
de Legea
227/2015

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement*)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din
acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone
inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi
până la 3.000 de tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

Art. 471 Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării
mijlocului de transport.
(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul
de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii
declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi
datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
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CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin. (1) Cod fiscal
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită
conform tabelului de mai jos;
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din
taxa stabilită conform alin. (1);
3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădireanexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la
alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier;
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;
Art. 474 alin. (2) Cod fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în
mediul rural
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

Nivel prevazut de
Legea 227/2015

Nivel stabilit pentru
anul 2016

- lei 5-6
6-7
7-9
9-12
12-14

- lei 3 lei
3 lei
4 lei
5 lei
6 lei

14 + 0.01 lei/m2
7 + 0,005 lei/m2
pentru fiecare m2
pentru fiecare m2 care
care depăşeşte 1.000
depăşeşte 1.000 m2
m2

f) peste 1.000 m2
Art. 474 alin. (4) Cod fiscal
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,
de către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
Art. 474 alin. (10) Cod fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări

0-15 lei

15 lei

0-15 lei pentru
7 lei pentru fiecare m2
2
fiecare m afectat de
afectat de foraj sau
foraj sau excavaţie
excavaţie

Art. 474 alin. (14) Cod fiscal
0-8 lei pentru
7 lei pentru fiecare m2
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,
fiecare m2 de
de suprafaţă ocupată
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri suprafaţă ocupată de
de construcţie
şi panouri de afişaj, firme şi reclame
construcţie
Art. 474 alin. (15) Cod fiscal
0-13 lei pentru
11 lei pentru fiecare
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Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 474 alin. (16) Cod fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

fiecare racord

racord

0-9 lei

8 lei

Art. 475 alin. (1) Cod fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

17 lei

0-20 lei

Art. 475 alin. (2) Cod fiscal
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol

Art. 475 alin. (3) Cod fiscal
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
– activitate cod CAEN 561 - restaurante şi 563 – baruri
si alte activitati de servire a bauturilor- 932 - alte
activiti recreative si distractive

0-80 lei

45 lei

a) până la 4.000 lei,
pentru o suprafaţă
de până la 500 mp,
inclusiv
b) până la 8.000 lei
pentru o suprafaţă
mai mare de 500 mp.

1. pana la 50 mp –
50 lei;
2. de la 51 mp la 200
mp – la 80 lei;
3. de la 201 la 500 mp
-100 lei;
4. peste 500 mp –
150 lei;

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Nivel stabilit de Legea
227/2015

Nivel stabilit pentru anul
2016

1-3 %

3%

a) in cazul unui afisaj situat in
locul in care persoana deruleaza
o activitate economica.

0-32 lei/m² sau
fractiune de m²

23 lei/m² sau fractiune de m²

b) in cazul oricarui alt panou,
afisaj sau structura de afisaj
pentru reclama si publicitate.

0-23 lei/m² sau
fractiune de m²

17 lei/m² sau fractiune de m²

Art. 477 alin. (5) Cod fiscal Taxa
pentru servicii de reclama si
publicitate
Art. 478 alin. (2) Cod fiscal Taxa
pentru afisaj in scop de reclama
si publicitate

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
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Impozitul pe spectacole
(se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozit la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a
abonamentelor)
a) spectacolul de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea
unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă internă sau internaţională
b) orice alte manifestari artistice
decât cele enumerate la lit. a)

Nivel stabilit de Legea
227/2015

Nivelurile stabilite pentru
anul 2016

0-2 %

2%

0-5 %

5%

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE
Art.484 Cod fiscal
Taxa speciala
Taxa speciala pentru casatorie
( sambata si duminica )
Taxă pentru eliberarea acordului unic în vederea
emiterii autorizaţiilor de construire
( persoane fizice şi juridice)
Taxa pentru eliberarea Certificatului de atestare a
edificării/extinderii construcţiei ( persoane fizice
şi juridice )
Taxe speciale pentru situatii de urgenta :
a) pentru persoane fizice:

Nivelurile stabilite
pentru anul 2016
- lei 30 lei
25 lei

15 lei

10 lei/gospodarie/an

b) pentru persoane juridice:

20 lei/an

c) sunt exceptate de la taxele prevazute la pct. a)
persoanele fizice care au un statut de angajat sau
voluntar in cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta.
Taxe privind servicii de copiat multiplicat si scris
acte necesare populatiei in raporturile acesteia cu
Primaria si serviciile publice din subordinea
Consiliului local:
Format
Format
Format
Format

A1
A2
A4
A3

1 lei/copie
0,7 lei/copie
0,5 lei/copie
0,6 lei/copie

Taxe set formular certificat urbanism
Taxe set formulare autorizatie de construire
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CAPITOLUL VIII - ALTE TAXE LOCALE
Taxe locale
Art. 486 alin. (1) Cod fiscal
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a
locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a
caselor municipale sau a monumentelor
istorice, de arhitectura si arheologie
Art. 486 alin. (2) Cod fiscal
Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate in scopul obtinerii de
venit

Nivelurile stabilite pentru anul 2016

Taxa anuala pentru vehicule lente
Taxa pentru utilizarea temporară a Căminului
Cultural Cășeiu, pentru următoarele evenimente:
a) nunţi
b) înmormântări
Taxa pentru utilizarea temporară a Căminului
Cultural
Rugăşeşti,
pentru
următoarele
evenimente:
a) nunţi
b) înmormântări
Art. 486 alin. (4) Taxa pentru îndeplinirea
procedurii de divorţ pe cale administrativă
Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri

34 lei/an sau fractiune

13 lei /zi inclusiv

13 lei/zi inclusiv

a) 700 lei / eveniment
b) 100 lei / eveniment

a) 1000 lei / eveniment
b) 200 lei / eveniment
500 lei/cerere
32 lei / m.p.

CAPITOLUL IX – LISTA
cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare
Anexa
Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Taxa stabilita
Taxa
de Legea nr.
aplicabila în
Nr.
Extras din norma juridicã
117/1999
anul 2016
crt.
- lei - lei CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii
publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de cãtre organele administraţiei publice centrale şi
locale, de alte autoritãţi publice, precum şi de instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept sã certifice
anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricãror
1
2
3
altor înscrisuri prin care se atestã un fapt sau o situaţie, cu
excepţia acelor acte pentru care se plãteşte o altã taxã
extrajudiciarã de timbru mai mare
Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
Eliberarea certificatului de producãtor
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
2
privind impozitele şi taxele locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap
X
de animal:
3
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
2
2
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4

5

8
9
10
11
12

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii
numelui si sexului
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a
actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de
stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

X
2
5

2
5

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144
Legea nr. 174/2004 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala

15

15

2

2

2

2

2

2

2

2

CAPITOLUL X
Scutiri sau reduceri de la plata impozitelor/taxelor locale
Art. 456
Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe clădiri
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădirile menţionate la art. 456 alin. (1) lit. a) – w) din Legea nr.
227/2015.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate
pentru clădirile menţionate la art. 456 alin. (2) lit. a) – r) din Legea nr. 227/2015.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(4) 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.
Art. 464
Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe teren
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru terenurile menţionate la art. 464 alin. (1) lit. a) – y) din
Legea nr. 227/2015.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate
pentru terenurile menţionate la art. 464 alin. (2) lit. a) – r) din Legea nr. 227/2015.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile 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.
Art. 469
Scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport
(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport menţionate la
art. 469 alin. (1) lit. a) – p) din Legea nr. 227/2015.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport
agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
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(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în
domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în
localităţile precizate în:
a)
Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea
dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare;
b)
Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri
şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei
"Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
Art. 495 lit. d)
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1
ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015
şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de
31 martie 2016 inclusiv.
Art. 476
Scutiri sau reduceri de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor certificatele, avizele şi
autorizaţiile menţionate la art. 476 alin. (1) lit. a) – k) din Legea nr. 227/2015.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor pentru lucrarile menţionate la art. 476 alin. (2) lit. a) – d) din Legea nr.
227/2015.
Art. 479
Scutiri de la plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxei pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi
economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte
persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte
mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a
instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de
utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.
Art. 482
Scutiri de la plata impozitului pe spectacole
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
Art. 485
Scutiri sau reduceri de la plata taxelor speciale
(1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform
art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice menţionate la art. 485 alin. (1) lit. a) – f) din
Legea nr. 227/2015.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază
în localităţile precizate în:
a)
Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, cu modificările ulterioare;
b)
Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare.
Art. 487
Scutiri sau reduceri de la plata taxelor locale
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Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486
persoanelor fizice sau juridice menţionate la art. 487 lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL XI
REGULAMENT
privind procedurile de acordare de facilităti fiscale de scutire sau reducere la plata
impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici
Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care pot beneficia de facilităti fiscale de reducere sau scutire la
plata impozitului pe clădiri şi teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de
cerere sunt :
a. persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara;
b. persoanele fizice ale caror venituri lunare consta in exclusivitate din îndemnizatie de somaj sau
ajutor social.
Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 pot beneficia de următoarele facilităti fiscale:
- scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor
venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat - 125 Ron
(< 125 Ron);
- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale pe
proprietate situate între venitul minim garantat şi salariul minim brut pe tară care a fost stabilit la
nivelul de 1050 ron (intre 125 si 1050 RON);
Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acorda numai
pentru cladirea sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât
exista conditiile de la art.1 din prezenta.
Se calculeaza veniturile tuturor persoanelor care locuiesc impreuna cu solicitantul facilitatilor
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.
Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de
cerere scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului
local.
Cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren va cuprinde :
a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul nasterii, numele şi
prenumele parintilor, adresa de domiciliu, seria şi numarul actului de identitate, emitentul şi data
emiterii, cod numeric personal,etc.);
b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren,
inclusiv majorarile de întârziere, dobânzile şi penalitatile datorate pentru neplata la termen ;
c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadentei acestora ;
d. natura facilitătii fiscale solicitate şi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de
plata a debitelor pentru care se solicita înlesnirea;
Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren,
împreuna cu documentele prevazute la alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de catre
debitor la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale (Financiar-Contabil) din cadrul Primariei comunei
Căşeiu.
Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt :
a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii (contract de vânzarecumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, extras de carte funciara având o vechime mai
mica de 30 de zile , etc.) ;
b. copie dupa actul de identitate ;
c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea
nr.416/2001 ;
d. cupon de pensii(daca este cazul) ;
e. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
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Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lânga actele si documentele enumerate
mai sus, şi următoarele :
- rezultatele anchetei sociale efectuate de Compartimentul Autoritate tutelara si Asistenta Sociala din
cadru Primariei comunei Căşeiu sau de SPAS privind situatia sociala a solicitantului ;
- nota de constatare întocmita de inspectorii Compartimentul Impozite şi Taxe Locale cu ocazia
depunerii cererii şi a verificarii dosarului prin care se solicita facilitatea fiscala ;
- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de
modificare şi completare a cererii ;
- propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilitătii fiscale, elaborată de Compartimentul
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primariei Comunei Căşeiu.
Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului comunei, care va întocmi propuneri de aprobare sau
de respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe
teren.
Propunerile vor fi înaintate consiliului local pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit
reglementarilor legale.
Art. 7. Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire
sau reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data
înregistrarii cererii la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primariei Comunei Căşeiu.
Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferente anului
fiscal 2016, pot fi solicitate şi acordate atât înaintea executarii silite a debitului, cât şi în timpul
efectuarii acestuia.
Art. 9. Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor
locale de natura impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau
scutiri la plata prin hotarâri ale consiliului local, de la data comunicarii acestor hotarâri.
Art. 10. Dosarul privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau de reducere la plata
impozitelor pe cladire şi teren, se claseaza daca acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv
daca nu cuprinde toate elementele prevazute la art. 2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi:
refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor
documentelor solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivarii dosarului, etc.
Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului in termen de 10 zile de la clasarea
dosarului.
Art.11. Facilitătile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante,
îndreptatite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren aferent sau cote parti din acestea) situata la
adresa de domiciliu a contribuabilului.
Art.12. De facilitătile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe
teren, beneficiaza persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobarii
cererii prin hotarâre a consiliului local, pâna la sfârsitul anului fiscal (31.12.2016), cu conditia
achitarii debitelor restante pe anii anteriori şi a majorarilor de întârziere, dobânzilor şi
penalitătilor aferente acestora.
Art.13. Persoanele fizice cu venituri mici care beneficiaza de facilitatii fiscale de scutire sau reducere au
obligatia sa declare orice modificare a situatiei veniturilor lor, in termen de 30 de zile de la aparitie.
Prevederile prezentului Regulament se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare aprobarii prin
hotarare a consiliului local a cererii de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau reducere.
Facilitatea fiscala acordata va opera pe perioada existentei conditiilor pentru care s-au acordat, urmand
a se anula incepand cu data de intai a lunii urmatoare modificarii acestora.
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CAPITOLUL XII - CALENDARUL TAXELOR
A.
1.Termenele de plată pentru persoanele fizice şi juridice sunt ilustrate în tabelul următor:
Tip contribuabil

Denumire

Pers. Fizice si Juridice
Pers.Fizice si Juridice
Pers.Fizice si Juridice
Pers.Fizice si Juridice
Pers.Fizice si Juridice
Pers.Fizice si Juridice

Impozit clădiri
Impozit teren
Impozit mijloace de transport
Taxă afişaj (firmă)
Taxă afişaj (panouri)
Taxă vehicule lente

Număr
rate de
plată
2
2
2
2
2
1

Scadentă
rata 1

Scadentă
rata 2

31.03
31.03
31.03
31.03
31.03
31.03

30.09
30.09
30.09
30.09
30.09

2. 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.
3. Taxa pe teren 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.
4. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi
publicitate.
5. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în
care a avut loc spectacolul.

B. Debitorul care achită până la data de 31 martie a anului impozitele (pe clădiri, pe teren, pe
mijlocul de transport) datorate pentru întregul an, beneficiază, pentru fiecare impozit plătit integral, de
o reducere de 10% din valoarea fiecărui impozit în parte.

C.
1. Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv,
se plăteşte integral până la primul termen de plată – 31 martie.
2. Impozitul 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 – 31 martie.
3. Impozitul anual pe mijlocul de transport, 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
– 31 martie.
În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport,
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de
50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
4. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată 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 – 31 martie.
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CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Nivelurile stabilite pentru anul 2016
Art. 493 alin.(3) Cod fiscal

Art. 493 alin.(4) Cod fiscal

Contravenţia prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
227/2015 se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Nivelurile stabilite pentru anul 2016

Art.493 alin.(5) Cod fiscal

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
Contravenţia prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
227/2015 se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei.

PRIMAR,

CONTABIL,
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