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Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea H.C.L 175/2017 privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local
pentru anul 2018

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
26.10.2017), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30, la
telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea H.C.L 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a
altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
Consiliul local al Municipiului Iasi:
Avand in vedere:

initiativa Primarului Municipiului Iasi, exprimata in expunerea de motive;

referatele de specialitate intocmite de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale din
cadrul Municipiului Iasi ;

avizul comisiilor de specialitate ;

Legea nr. 227/20153 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

pct. 60 din Legea nr. 177/18.07.2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015;

Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015;

Legea nr. 209/2017 care modifica si completeaza art. 456 si art. 464 din Legea nr. 227/2015 ;

O.U.G. nr. 79/2017 care modifica si completeaza art. 470, alin. (5), alin. (6) si art. 493, alin. (8) din
Legea nr. 227/2015 ;

art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia
publica

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul Legii nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba modificarea si completarea H.C.L. nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018, conform ANEXA care face parte integranta
din prezenta, astfel:
- punctul III - Anexa 1 – “Impozitul si taxa pe teren persoane juridice/persoane fizice”;
- lit. b) - punctul IV – Anexa 1 – “Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare
de 12 tone – persoane juridice/persoane fizice”;
- lit. c) - punctul IV – Anexa 1 – “Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane
fizice”;
- punctul VIII - Anexa 1 – “Sanctiuni - Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice”;
- punctul IX - Anexa 1 – “Sanctiuni - Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice”;
- punctul X - Anexa 1 – “Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren,
a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ;
art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
- Anexa 17 - “Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorate
bugetului local al Municipiului Iaşi, conform art. 456 alin. (2) şi art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 2: Prezenta hotarare va fi comunicata:
- Primarului Municipiului Iasi
- Prefectului Judetului Iasi
- Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale
- Serviciilor interesate
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice si prin
publicare pe pagina de internet a Primariei Municipiului Iasi.
Nota: Prezentul proiect poate fi completat cu modificari si completari, aduse de eventuale acte normative
ulterioare.
REFERAT DE SPECIALITATE
La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru
anul 2018 s-au avut in vedere:
- Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede ca „Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite
si prin taxe, la cheltuielile publice.”;
- prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificata prin Legea nr.199/1997, si care la pct. 3 stipuleaza: “Cel putin o parte din resursele financiare ale
autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea
au competenta sa il stabileasca in limitele legale.”;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica
potrivit caruia “ În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune
adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.”;
- Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- conform pct. 60 din Legea nr. 177/18.07.2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015 s-a introdus un nou articol 487^1: „Termenul de depunere a documentelor:
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 a anului
fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de
31 martie, inclusiv”.
Precizam ca la art. 456, alin. (3), art. 464, alin. (3) si art. 469, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 se mentine
prevederea ca scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei “...... se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative”;
- art. 456 din Legea nr. 227/2015 potrivit caruia „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 mp, inclusiv,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel..............................”
s-a modificat prin Legea nr. 196/2017 si acesta devine „In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren
persoane juridice/persoane fizice se calculeaza prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu
nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar
rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5”.
Prin modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 s-a renuntat pentru terenul amplasat in intravilan inregistrat
la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, in suprafata de pana la 400 mp, inclusiv, la
stabilirea impozitului/taxei ca si terenul amplasat in intravilan inregistrat la categoria de folosinta terenuri cu
constructii;
Avand in vedere modificarile si completarile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, mentionate mai sus,
Propunem:
Modificarea si completarea H.C.L. nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018, conform ANEXA care face parte integranta din prezenta,
astfel:
- punctul III - Anexa 1 – “Impozitul si taxa pe teren persoane juridice/persoane fizice”;
- punctul X - Anexa 1 – “Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren,
a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ;
art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
- Anexa 17 - “Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorate
bugetului local al Municipiului Iaşi, conform art. 456 alin. (2) şi art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
COMPLETARE LA REFERATUL DE SPECIALITATE
privind modificarea si completarea H.C.L 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a
altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018 - Nr. 214874/15.11.2017
La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local
pentru anul 2018 s-au avut in vedere:
- Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede ca „Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite
si prin taxe, la cheltuielile publice.”;
- prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificata prin Legea nr.199/1997, si care la pct. 3 stipuleaza: “Cel putin o parte din resursele financiare ale
autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea
au competenta sa il stabileasca in limitele legale.”;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
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- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica
potrivit caruia “ În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune
adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.”;
- Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prin referatul de specialitate nr. 196634/20.10.2017 intocmit de Directia Generala Economica si Finante
Publice Locale din cadrul Municipiului Iasi, s-a propus modificarea si completarea H.C.L 175/2017 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018,
avand in vedere modificarile si completarile la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aduse prin Legea nr.
177/18.07.2017 si Legea nr. 196/2017.
Ulterior, s-au publicat: Legea nr. 209/2017 si O.U.G. nr. 79/2017 care modifica si completeaza Legea nr.
227/2015,respectiv
-conform Legii nr. 209/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015:
1. s-au introdus doua noi litere referitoare la scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe
cladiri/terenuri, acordate prin efectul legii, astfel:
- la articolul 456 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), potrivit careia “clădirile clasate
ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de
administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice."
- la articolul 464 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), potrivit careia "suprafeţele
construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice."
2. s-au modificat doua litere referitoare la scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri/terenuri,
care pot fi acordate de catre Consiliul local:
- articolul 456 alineatul (2), litera a) se modifică astfel "clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit.
x);"
- articolul 464 alineatul (2), litera i) se modifică astfel "terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate
de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele
decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;"
-conform O.U.G. nr. 79/2017 se modifica si completeaza art. 470, alin. (5), alin. (6) si art. 493, alin. (8) din
Legea nr. 227/2015, astfel:
1. Pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone si
pentru combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa
totala autorizata de peste 12 tone – persoane fizice/persoane juridice se datorează un impozit (în lei/an)
diferențiat pe numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă, conform ratei de schimb a monedei
euro (1 euro = 4.5878 lei). Nivelul impozitului stabilit prin O.U.G. nr. 79/2017 reprezintă nivelul minim prevăzut
in Directiva 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructuri, si a rezultat o crestere in medie de 7.5% fata nivelul impozitului stabilit conform HCL 175/2017.
2. În cazul contravențiilor prevăzute la Titul IX - Impozite și taxe locale cărora li se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, nu exista posibilitatea contravenientului de a
achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori după caz de la data
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
Prin O.U.G. nr. 79/2017 articolul 493, alineatul (8) se modifică şi are următorul cuprins "Contravenţiilor
prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii."
Avand in vedere modificarile si completarile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, mentionate mai sus,
Propunem:
Modificarea si completarea H.C.L. nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018, conform ANEXA care face parte integranta din prezenta,
astfel:
- punctul III - Anexa 1 – “Impozitul si taxa pe teren persoane juridice/persoane fizice”;
- lit. b) - punctul IV – Anexa 1 – “Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare
de 12 tone – persoane juridice/persoane fizice”;
- lit. c) - punctul IV – Anexa 1 – “Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane
fizice”;
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- punctul VIII - Anexa 1 – “Sanctiuni - Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice”;
- punctul IX - Anexa 1 – “Sanctiuni - Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice”;
- punctul X - Anexa 1 – “Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren,
a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ;
art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
- Anexa 17 - “Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorate
bugetului local al Municipiului Iaşi, conform art. 456 alin. (2) şi art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
EXPUNERE DE MOTIVE
Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice
Locale din cadrul Municipiului Iasi;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
Codul fiscal si Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal;
Avand in vedere art. 16, alin. (2), art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale;
Avand in vedere:
- pct. 60 din Legea nr. 177/18.07.2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 227/2015;
- Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015;
- Legea nr. 209/2017 care modifica si completeaza art. 456 si art. 464 din Legea nr. 227/2015 ;
- O.U.G. nr. 79/2017 care modifica si completeaza art. 470, alin. (5), alin. (6) si art. 493, alin. (8) din Legea nr.
227/2015;
Propun prezentul proiect de hotarare spre dezbatere in cadrul Consiliului Local Iasi in vederea analizarii si
aprobarii lui.
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Anexa 1

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )

III.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii.
Zona în cadrul
localităţii

Nivel Lege nr.
227/2015
lei/ha

Nivel pentru an
2017
lei/ha

Majorare an 2018
fata de Legea nr.
227/2015 si fata
de an 2017
%

Nivel pentru
anul 2018
lei/ha

Temei de drept

0
A
B
C
D

1
6878 - 17194
5199 - 12998
3558 - 8894
1690 - 4226

2
8597
6499
4447
2113

3
-

4
8597
6499
4447
2113

5
Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal,
cu modificarile si
completarile
ulterioare
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III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri
cu constructii - persoane juridice/persoane fizice

Nr
Crt

Nivel Lege nr. 227/2015
lei/ha
Categoria
de
folosinta
teren
intravilan

0
1

1

Majorare an 2018 fata de Legea
nr. 227/2015 si fata de an 2017
%

Nivel an 2018
lei/ha

Temei
de
drept

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

28

21

19

15

-

-

-

-

28

21

19

15

2

Teren
arabil
Pasune

21

19

15

13

-

-

-

-

21

19

15

13

3

Faneata

21

19

15

13

-

-

-

-

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

-

-

-

-

46

35

28

19

5

Livada

53

46

35

28

-

-

-

-

53

46

35

28

6

Padure
sau alt
teren cu
vegetatie
forestiera
Teren cu
ape
Drumuri si
cai ferate
Teren
neproducti
v

28

21

19

15

-

-

-

-

28

21

19

15

15

13

8

0

-

-

-

0

15

13

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
8
9

Legea
nr.
227/20
15
privind
Codul
fiscal,
cu
modific
arile si
comple
tarile
ulterio
are

Nota: - nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea
de terenuri cu constructii pentru anul 2018 este acelasi cu cel din anul 2017;
-nivelul reprezinta limita minima obligatorie.
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III.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan – persoane juridice/persoane fizice

Nr.
crt.

Categoria de folosinta

0

1

Nivel
Lege nr.
227/2015
lei/ha

Majorare
an 2018
fata de
Legea nr.
227/2015
si fata de
an 2017
%

Nivel an
2018
lei/ha

Temei de drept

2

3

4

5

1

Teren cu constructii

22 - 31

-

31

2

Teren arabil

42 - 50

-

50

3

Pasune

20 - 28

-

28

4

Faneata

20 - 28

-

28

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta
la nr. crt. 5.1.
Vie pana la intrarea pe rod

48 - 55

-

55

0

0

0

Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 6.1.
Livada pana la intrarea pe rod

48 - 56

-

56

0

0

0

Padure sau
alt teren cu vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la nr. crt.
7.1.
Padure in varsta de pana la 20 ani
si padure cu rol de protectie

8 - 16

-

16

0

0

0

8

Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole

1-6

-

6

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

26 - 34

-

34

9

Drumuri si cai ferate

0

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

0

5.1.
6
6.1.
7

7.1.

Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu
modificarile si
completarile ulterioare

Nota: - nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan pentru anul 2018 este
acelasi cu cel din anul 2017.
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III.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta
terenuri cu constructii este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu
nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare.
In cazul in care in intravilan, in urma delimitarii zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in nicio zona,
acestea se considera a fi in zona A potrivit prevederilor pct. 9. (1) /Titlul IX din HG nr. 1/2016 privind Normele
metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015.
III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu
constructii este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile
(sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se
inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5.
III.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in extravilan este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei
terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de
folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv
pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.
Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, coeficientul de corectie
corespunzator rangului localitati este cel aferent zonei A de impozitare, respectiv 2,50.
In situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliul local se stabileste zonarea terenurilor amplasate
in extravilan, impozitul datorat de contribuabili se calculeaza anual prin inmultirea: suprafetei terenului
exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar
rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A
= 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.
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.
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, 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
Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în
termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor.
În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal,
impozitul pe intregul an este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen
de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică
următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
a fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul
pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost
predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau 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 terenul, 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.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se
stabileşte taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau
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de folosinţă, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a
dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana
care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade
mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite
dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenurilor.
Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare,
închiriere, administrare ori folosinţă.
În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul
fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o
situaţie centralizatoare a acestor contracte.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe
teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate
asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente,
anexate la declaratia facuta.
Ca exceptie, 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/taxa pe teren se
calculeaza conform pct. III.2 din prezenta numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
-are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
-are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate agricultura
(facturi de venituri si cheltuieli din desfasurarea activitatii agricole, notele contabile si balantele de verificare
din lunile in care s-au inregistrat in evidenta contabila, facturile privind veniturile si cheltuielile din desfasurarea
obiectului de activitate agricultura).
În cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice 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.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se
sanctioneaza cu amenda conform legii.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la
data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi
buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, 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 terenuri
amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren
cumulat.
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b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane
juridice/persoane fizice
Numărul de axe si
greutatea bruta
incarcata maxima
admisa

0
I
1

2

3

4

5
II
1

2

3

4

5

1
2 axe
Masa de cel
puţin 12 tone,
dar mai mica
de13 tone
Masa de cel
puţin 13 tone,
dar mai mica
de14 tone
Masa de cel
puţin 14 tone,
dar mai mica
de15 tone
Masa de cel
puţin 15 tone,
dar mai mica
de18 tone
Masa de cel
puţin 18 tone
3 axe
Masa de cel
puţin 15 tone,
dar mai mica
de17 tone
Masa de cel
puţin 17 tone,
dar mai mica
de19 tone
Masa de cel
puţin 19 tone,
dar mai mica
de 21 tone
Masa de cel
puţin 21 tone,
dar mai mica
de 23 tone
Masa de cel
puţin 23 tone,

Nivel impozit conform
HCL nr. 175/2017
lei/an

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
2

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare
3

Majorare an 2018
conform Legii nr.
227/2015 actualizata
(OUG nr. 79/2017) fata
de nivel impozit conform
HCL 175/2017
%
Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
4=(62)/2*100

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare
5=(73)/3*100

Nivel impozit an 2018
conform Legii nr.
227/2015 actualizata
(OUG nr. 79/2017)
lei/an

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
6

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare
7

0.00

133.00

0.00

6.77

0.00

142.00

133.00

367.00

6.77

7.63

142.00

395.00

367.00

517.00

7.63

7.35

395.00

555.00

517.00

1169.00

7.35

7.53

555.00

1257.00

517.00

1169.00

7.35

7.53

555.00

1257.00

133.00

231.00

6.77

7.36

142.00

248.00

231.00

474.00

7.36

7.38

248.00

509.00

474.00

615.00

7.38

7.48

509.00

661.00

615.00

947.00

7.48

7.60

661.00

1019.00

947.00

1472.00

7.60

7.54

1019.00

1583.00
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6

7
III
1

2

3

4

5

6

dar mai mica
de 25 tone
Masa de cel
puţin 25 tone,
dar mai mica
de 26 tone
Masa de cel
puţin 26 tone
4 axe
Masa de cel
puţin 23 tone,
dar mai mica
de 25 tone
Masa de cel
puţin 25 tone,
dar mai mica
de 27 tone
Masa de cel
puţin 27 tone,
dar mai mica
de 29 tone
Masa de cel
puţin 29 tone,
dar mai mica
de 31 tone
Masa de cel
puţin 31 tone,
dar mai mica
de 32 tone
Masa de cel
puţin 32 tone

947.00

1472.00

7.60

7.54

1019.00

1583.00

947.00

1472.00

7.60

7.54

1019.00

1583.00

615.00

623.00

7.48

7.54

661.00

670.00

623.00

973.00

7.54

7.50

670.00

1046.00

973.00

1545.00

7.50

7.51

1046.00

1661.00

1545.00

2291.00

7.51

7.55

1661.00

2464.00

1545.00

2291.00

7.51

7.55

1661.00

2464.00

1545.00

2291.00

7.51

7.55

1661.00

2464.00

c) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala
maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane fizice
Numărul de axe si
Nivel impozit conform
Majorare an 2018
Nivel impozit an 2018
greutatea bruta
HCL nr. 175/2017
conform Legii nr.
conform Legii nr.
incarcata maxima
lei/an
227/2015 actualizata
227/2015 actualizata
admisa
(OUG nr. 79/2017) fata
(OUG nr. 79/2017)
de nivel impozit conform
lei/an
HCL 175/2017
%

0
I
1

2

1
2+1 axe
Masa de cel
puţin 12 tone,
dar mai mica
de14 tone
Masa de cel
puţin 14 tone,

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
2

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare
3

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
4=(62)/2*100

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare
5=(73)/3*100

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
6

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare
7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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3

4

5

6

7

8

9
II
1

2

3

4

5

6

7

8

dar mai mica
de16 tone
Masa de cel
puţin 16 tone,
dar mai mica
de18 tone
Masa de cel
puţin 18 tone,
dar mai mica
de 20 tone
Masa de cel
puţin 20 tone,
dar mai mica
de 22 tone
Masa de cel
puţin 22 tone,
dar mai mica
de 23 tone
Masa de cel
puţin 23 tone,
dar mai mica
de 25 tone
Masa de cel
puţin 25 tone,
dar mai mica
de28 tone
Masa de cel
puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel
puţin 23 tone,
dar mai mica
de25 tone
Masa de cel
puţin 25 tone,
dar mai mica
de26 tone
Masa de cel
puţin 26 tone,
dar mai mica
de 28 tone
Masa de cel
puţin 28 tone,
dar mai mica
de 29 tone
Masa de cel
puţin 29 tone,
dar mai mica
de 31 tone
Masa de cel
puţin 31 tone,
dar mai mica
de 33 tone
Masa de cel
puţin 33 tone,
dar mai mica
de 36 tone
Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mica
de 38 tone

0.00

60.00

0.00

6.67

0.00

64.00

60.00

137.00

6.67

7.30

64.00

147.00

137.00

320.00

7.30

7.50

147.00

344.00

320.00

414.00

7.50

7.49

344.00

445.00

414.00

747.00

7.49

7.50

445.00

803.00

747.00

1310.00

7.50

7.48

803.00

1408.00

747.00

1310.00

7.50

7.48

803.00

1408.00

128.00

299.00

7.81

7.36

138.00

321.00

299.00

491.00

7.36

7.54

321.00

528.00

491.00

721.00

7.54

7.49

528.00

775.00

721.00

871.00

7.49

7.46

775.00

936.00

871.00

1429.00

7.46

7.56

936.00

1537.00

1429.00

1984.00

7.56

7.51

1537.00

2133.00

1984.00

3012.00

7.51

7.54

2133.00

3239.00

1984.00

3012.00

7.51

7.54

2133.00

3239.00
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9
III
1

2

3
IV
1

2

3

4
V
1

2

3

4

Masa de cel
puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mica
de 38 tone
Masa de cel
puţin 38 tone,
dar mai mica
de 40 tone
Masa de cel
puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mica
de 38 tone
Masa de cel
puţin 38 tone,
dar mai mica
de 40 tone
Masa de cel
puţin 40 tone,
dar mai mica
de 44 tone
Masa de cel
puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mica
de 38 tone
Masa de cel
puţin 38 tone,
dar mai mica
de 40 tone
Masa de cel
puţin 40 tone,
dar mai mica
de 44 tone
Masa de cel
puţin 44 tone

1984.00

3012.00

7.51

7.54

2133.00

3239.00

1579.00

2197.00

7.54

7.56

1698.00

2363.00

2197.00

2986.00

7.56

7.54

2363.00

3211.00

2197.00

2986.00

7.56

7.54

2363.00

3211.00

1395.00

1937.00

7.53

7.54

1500.00

2083.00

1937.00

2679.00

7.54

7.54

2083.00

2881.00

2679.00

3963.00

7.54

7.54

2881.00

4262.00

2679.00

3963.00

7.54

7.54

2881.00

4262.00

794.00

960.00

7.43

7.50

853.00

1032.00

960.00

1434.00

7.50

7.53

1032.00

1542.00

1434.00

2283.00

7.53

7.49

1542.00

2454.00

1434.00

2283.00

7.53

7.49

1542.00

2454.00
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VIII.SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
din Legea
nr.
227/2015

Nivelurile conform Legii nr. 227/2015

Nivelurile pentru anul 2018

Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279
lei, iar cele de la 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 1578 lei.

Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
iar cele de la 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 1578 lei.

Conform art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal “Contravenţiilor
prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din
minimul amenzii.”
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IX. SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Nivelurile conform Legii nr. 227/2015

Art. 493 din
Legea nr.
227/2015

Nivelurile pentru anul 2018

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.
(3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:
Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se
sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1 sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1
116 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 116 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la
1 116 lei la 2 784 lei.
1 116 lei la 2 784 lei.
Incalcarea
normelor
tehnice
privind Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta inregistrarea,
vanzarea,
evidenta
si
si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a
si a biletelor de intrare la spectacole biletelor de intrare la spectacole constituie
constituie contraventie si se sanctioneaza contraventie si se sanctioneaza cu amenda
cu amenda de la 1 300 lei la 6 312 lei..
de la 1 300 lei la 6 312 lei.

Conform art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ““Contravenţiilor prevăzute în
prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul
amenzii.”
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X. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI
PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 456, ALIN. (2);
ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) ART. 476 ALIN. (2); ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
X.1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONFORM ART. 456,
ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x), conform
procedurii din anexa nr. 17;
b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice,
amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 17;
c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale
şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 17;
d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
, conform procedurii din anexa nr. 17;
e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public,
conform procedurii din anexa nr. 17;
f) scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public, conform procedurii din anexa nr. 17;
g) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public, conform procedurii din anexa nr. 17;
h) scutire pentru clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe
bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică
noului proprietar al acesteia, conform procedurii din anexa nr. 17;
i) scutiri pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie
a anului în care s-a produs evenimentul, conform procedurii din anexa nr. 15;
j) scutire pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 17;
k) scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate
din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 15;
l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,
întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către
auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel
cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice
a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;
n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, conform
procedurii din anexa nr. 16;
p) scutiri pentru clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative
agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de
legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
r) scutiri pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, conform procedurii din anexa
nr. 17;
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Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de
la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.
Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
X.2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 464,
ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public,
conform procedurii din anexa nr. 17;
b) scutire pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 17;
c) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, conform
procedurii din anexa nr. 17;
d) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale
şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 17;
e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ,
conform procedurii din anexa nr. 17;
f) scutiri pentru terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrative , conform procedurii din anexa nr. 17;
g) scutiri pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurii din
anexa nr. 15;
h) scutiri pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 17;
i) scutiri pentru terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.
(1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice, conform procedurii din anexa
nr. 17;
j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici
decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social,
conform procedurii din anexa nr. 15;
k) scutiri pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme
de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
l) scutiri pentru terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic
Naţional folosite pentru păşunat;
m) scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
o) scutire pentru terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care
proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
p) scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice,
conform procedurii
din anexa nr. 17;
q) scutiri pentru suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării
cercetărilor, conform procedurii din anexa nr. 17;
Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i)
care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.
X.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART.
469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente justificative
(cerere privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din
care sa reiasa ca are ca obiect de activitate agricultura, declaratie pe proprie raspundere ca mijlocul de
transport este utilizat in domeniul agricol).
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data
de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.
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Scutirile la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual prin hotarare de consiliu
local.
X.4. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR CONFORM ART. 476 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor
istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste
lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice
definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din
zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de
urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară
operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor
respective.
Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative,
Scutirile si reducerile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se acorda
individual prin hotarare de consiliu local.
X.5. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. (1) DIN
LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta
instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care
asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate.
Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative,
Scutirile si reducerile de la plata taxelor speciale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
X.6. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN LEGEA
NR. 227/2015 PENTRU:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta
instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care
asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care persoana depune documentele justificative,
Scutirile si reducerile de la plata altor taxe locale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
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PROCEDURA
de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al
Municipiului Iaşi, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j) şi r)
şi art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) si q) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi art.3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare
A. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru:
1. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x) din Legea nr. 227/2015
1.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acordă
titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca
monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorial, daca se indeplinesc cumulativ
urmatoarele:
- proprietarii cladirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice,
muzee ori case memoriale, au obligatia de a realiza lucrări de întreţinere a caror contravaloare se situeaza cel
putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara nerezidentiala, reevaluata in ultimii 3 ani
anteriori anului de referinta, cu exceptia organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundaţiilor şi cultelor.
Mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de
intretinere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea,
respectiv: procesul verbal de recepţie a lucrărilor de intretinere; documente contabile privind inregistrarea in
evidenta contabila a cheltuielilor efectuate pentru lucrarile de intretinere, balanta de verificare si lista
mijloacelor fixe; declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor de întreţinere în baza autorizaţiei de construire (în
situaţia în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizaţii de construire).
Documentele justificative se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care
se acorda scutirea;
- contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi;
- nu desfasoara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului/taxei pe
cladiri.
Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor
conditiilor stabilite pentru aceasta si atat timp cat prevederile legale nu se modifica.
(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a cladirii depune o cerere, model
prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie prezentată în copie,
conform cu originalul:
a) actul de infiintare a persoanei juridice;
b) actul de proprietate/administrare a clădirii;
c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte
faptul că imobilul se regăseşte în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee
ori case memoriale;
d) declaraţie pe proprie raspundere că nu se desfaşoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită
scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.
1.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor
dreptului de proprietate pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură
sau arheologice, muzee ori case memoriale, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:
- contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;
- în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfăşoară activitate
economică şi nu se obţin venituri din închirierea acesteia;
- contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi;
- proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric, de arhitectura sau arheologice,
muzee ori case memoriale, are obligatia de a realiza lucrări de întreţinere a caror contravaloare se situeaza
cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara rezidentiala, reevaluata in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta.
Mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de
intretinere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea,
respectiv: procesul verbal de recepţie a lucrărilor de intretinere; declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor
de întreţinere în baza autorizaţiei de construire (în situaţia în care lucrarile au fost executate în baza unei
autorizaţii de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreţinere.
Documentele justificative se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care
se acorda scutirea.
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Scutirea se menţine pe întreaga durată a păstrării calitaţii pentru care se scuteşte, cu realizarea tuturor
condiţiilor stabilite pentru aceasta şi atât timp cat prevederile legale nu se modifică. Organul fiscal informează
anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire.
(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a cladirii depune o cerere, model prevăzut
în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie prezentată în copie:
a) act de identitate a titularului dreptului de proprietate pentru clădirea care, potrivit legii, este clasată ca
monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială;
b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăseşte în categoria clădirilor monument istoric, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
c) declaraţie pe proprie răspundere că nu se desfaşoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită
scutire de la plata impozitului pe clădiri.
2. Clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate
în zone de protecţie ale monumentelor istorice
2.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acordă
titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru cladirile asupra carora s-a instituit un regim de
protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice daca
se indeplinesc cumulativ urmatoarele:
- proprietarii cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice,
amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice au obligatia de a realiza lucrări de întreţinere a caror
contravaloare se situeaza cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara nerezidentiala,
reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cu exceptia organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor,
fundaţiilor şi cultelor.
Mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de
intretinere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea,
respectiv: procesul verbal de recepţie a lucrărilor de intretinere; documente contabile privind inregistrarea in
evidenta contabila a cheltuielilor efectuate pentru lucrarile de intretinere, balanta de verificare si lista
mijloacelor fixe; declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor de întreţinere în baza autorizaţiei de construire (în
situaţia în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizaţii de construire).
Documentele justificative se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care
se acorda scutirea;
- contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi;
- nu desfasoara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului/taxei pe
cladiri.
Scutirea se menţine pe întreaga durată a păstrării calităţii pentru care se scuteşte, cu realizarea tuturor
condiţiilor stabilite pentru aceasta şi atât timp cât prevederile legale nu se modifică.
(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a cladirii depune o cerere, model
prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie prezentată în copie,
conform cu originalul:
a) actul de infiintare a persoanei juridice;
b) actul de proprietate/administrare a clădirii;
c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte
faptul că imobilul se regăseşte în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât
monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice;
d) declaraţie pe proprie răspundere că nu se desfaşoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită
scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.
2.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor
dreptului de proprietate pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele
istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:
- contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;
- în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfăşoară activitate
economică şi nu se obţin venituri din închirierea acesteia;
- contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi;
- proprietarii cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice,
amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice au obligatia de a realiza lucrări de întreţinere a caror
contravaloare se situeaza cel putin la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara rezidentiala,
reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
Mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de
intretinere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea,
respectiv: procesul verbal de recepţie a lucrărilor de intretinere; declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor
de întreţinere în baza autorizaţiei de construire (în situaţia în care lucrarile au fost executate în baza unei
autorizaţii de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreţinere.
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Documentele justificative se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care
se acorda scutirea.
Scutirea se menţine pe întreaga durată a păstrării calităţii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor
condiţiilor stabilite pentru aceasta şi atât timp cât prevederile legale nu se modifică.
(2) Pentru a putea beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model
prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, prezentată în copie:
a) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele
decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice;
b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăseşte în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un
regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor
istorice;
c) declaraţie pe proprie răspundere că nu se desfasoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită
scutire de la plata impozitului pe clădiri.
3. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
3.1 Organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale care deţin în proprietate sau utilizează clădiri in
care se desfasoara servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.
3.2 Pentru a beneficia de scutire, organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale trebuie să
desfăşoare servicii sociale:
a) recuperare şi reabilitare;
b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri,
alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane
afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave IV/SIDA,
persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care
suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială;
f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în
fazele terminale ale unor boli;
h) mediere socială;
i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale
pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
3.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale sa îşi desfăşoare activitatea în condiţiile O.G. nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizata de organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale
acreditate ca furnizor de servicii sociale;
d) în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizaţia neguvernamentală şi
întreprindere socială a fost acreditată;
e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;
f) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
3.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1
la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare al organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
b) statutul organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii
sociale emis de compartimentul de specialitate din
cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
d) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de inspectorii sociali;
e) documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale din care să rezulte că se desfăşoară activităţile pentru care se acordă scutirea;
f) declaratie pe proprie raspundere ca in cladirea pentru care se solicita scutirea se desfasoara numai activitati
de servicii sociale.
Scutirea nu se aplică pentru spaţiile/încăperile/suprafeţele folosite pentru activităţi economice sau de
agrement.
4. Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ
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4.1. Organizaţiile nonprofit care deţin în proprietate sau utilizează clădirile pentru furnizarea de servicii sociale
beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.
4.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) clădirea să fie proprietatea organizatiei nonprofit sau utilizata de aceasta;
b) organizaţia nonprofit să faca dovada desfăşurării obiectului de activitate în clădirea pentru care se solicită
scutirea;
c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
4.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1
la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare al organizaţiei;
b) statutul organizaţiei;
c) actul de proprietate;
d) actul în baza căruia organizaţia utilizează clădirea.
Scutirea nu se aplică pentru spaţiile/încăperile/suprafeţele folosite pentru activităţi economice sau de
agrement.
5. Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
5.1 (1) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
5.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) clădirea să fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;
b) să se menţină afectaţiunea de interes public a clădirii;
c) clădirea să se afle în proprietatea persoanelor fizice;
d)contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
5.3 (1) Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la
prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, prezentată în copie:
a) actul de restituire a clădirii;
b) actul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a cladirii.
c) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate a clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Scutirea nu se aplică pentru spaţiile/încăperile/suprafeţele folosite pentru activităţi economice sau de
agrement.
6. Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
6.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din
O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
(imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau
cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
(3) Scutirea se va aplica cultelor religioase recunoscute în România.
6.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) cladirea să fie retrocedată potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) să se menţină afectaţiunea de interes public a cladirii;
c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
6.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită
de următoarele documente:
a) documentul de retrocedare a clădirii;
b) documentul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a cladirii.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.
7. Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public
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7.1. (1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 1
alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public (clădirile
retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
7.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) cladirea să fie restituită potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;
b) să se menţină afectaţiunea de interes public a cladirii.
7.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune cererea, model prevăzut în anexa nr. A.1 la
prezenta procedură, însoţită de următoarele:
a) documentul de restituire a clădirii;
b) documentul din care rezultă ca se menţine afectaţiunea de interes public a clădirii.
c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
8. Clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi clădirea folosită ca locuinţă aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3^1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
8.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător
Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite si care deţin
în proprietate sau coproprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.
(2) Persoanele care au calitatea de urmaş de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe
clădiri doar pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora.
(3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la
pct. 8.1, alin.(1) şi (2) cât şi pentru cota-parte aflată în proprietatea soţului/soţiei acestora.
(4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
8.2. Pentru a beneficia de scutire solicitantul depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta
procedură, însoţită de următoarele documente în copie:
a) actul de identitate al soţului/soţiei;
b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct. 8.1, alin. (1) şi (2);
c) certificat de căsătorie;
d) actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea.
Arătăm că art. 3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare adică urmaş de erou
- martir (soţul supraveţuitor, părinţii celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art.456, alin.(2),
lit.j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
9.1. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care desfăşoară activităţi specifice beneficiază de scutire la plata
impozitului/taxei pe clădiri.
9.2. Scutirea se acordă pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepţia
spaţiilor/încăperilor folosite pentru activităţi economice sau de agrement.
9.3. Pentru a beneficia de scutire deţinătorii clădirilor vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la
prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie:
a) actul de proprietate/deţinere al clădirii;
b) actul de administrare/folosinţă al clădirii;
c) actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei aprobate prin Hotărâri a Consiliilor Locale.
9.4. Contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
10. Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă,
realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare
10.1 (1) Persoanele fizice care au dobândit o clădire nouă cu destinaţia de locuinţă, realizată în condiţiile Legii
locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau o clădire cu destinaţie de
locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata impozitului
pe clădiri pentru o perioadă egală cu perioada de creditare dar nu mai mult de 10 ani. Perioada de acordare a
scutirii se calculează de la data contractării.
(2) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la
pct. 10.1, alin.(1) cât şi pentru cota-parte aflată în proprietatea soţului/soţiei acestora.
(3) Scutirea se acordă o singură dată pentru clădirea menţionată mai sus, iar în cazul înstrăinării acesteia,
scutirea de impozit nu se aplică si noului proprietar.
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10.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) clădirea pentru care se acordă scutirea are destinaţia de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractată pe bază de credite, în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) adresa de domiciliu a solicitantului corespunde cu adresa clădirii pentru care s-a acordat scutire la plata
impozitului pe clădiri;
c) în clădirea pentru care se solicită acordarea scutirii nu se desfăşoară activităţi economice şi nu se obţin
venituri din închirierea acesteia;
d) contribuabilii care solicită acordarea scutirii nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi;
e) contribuabilii nu au deţinut şi nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata
impozitului pe clădiri.
10.3 Pentru a putea beneficia de scutire contribuabilii vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la
prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie prezentată în copie:
a) actul de identitate a persoanelor care solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri;
b) dovada că deţin o clădire cu destinaţie de locuinţă realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizată pe bază de credite, în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi
construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) declaraţie pe proprie răspundere că nu se desfăşoară activităţi economice în imobilul pentru care s-a solicitat
scutirea;
d) declaraţie pe proprie răspundere că nu au deţinut şi nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care
se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.
11. Dispoziţii generale
11.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie, inclusiv.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.
11.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii
de scutire şi data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei
existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au
intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului
urmator în care au intervenit modificările.
(4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul
la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant şi modificările intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri are obligaţia ca ulterior
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la
data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei
existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care au intervenit modificările.
(4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul
la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant şi modificările intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
B. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru:
1. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
1.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata
impozitului pe teren.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public a
terenului aferent clădirii.
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(3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
1.2.Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) să se menţină afectaţiunea de interes public a terenului aferent cladirii;
c) terenul se află în proprietatea unei persoane fizice.
1.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor depune o cerere, model prevăzut în
anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente în copie:
a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor;
b) actul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirii.
c) actul de identitate a titularului dreptului de proprietate asupra terenului aferent clădirii restituite potrivit art.
16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
2.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate teren aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1
alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase
din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului
pe teren.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
(terenurile retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau
cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
(3) De scutire beneficiaza cultele religioase recunoscute în România.
2.2 Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:
a) terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G.nr.94/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) să se menţină afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirii.
c) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
2.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de
următoarele documente în copie:
a) documentul de retrocedare a terenului;
b) documentul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirii.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.
3. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
3.1. (1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România care au în proprietate teren aferent clădirilor restituite
potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenul
aferent clădirii.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
(terenurile aferente clădirilor retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau
sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
3.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie
îndeplinite cumulativ următoarele:
a) terenul aferent clădirilor să fie restituit potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;
b) să se menţină afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate;
c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
3.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor restituite depune o cerere, model
prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie:
a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor retrocedate;
b) documentul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirilor
retrocedate.
4. Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale
4.1. Organizaţiile neguvernamentale si întreprinderile sociale care deţin în proprietate sau utilizează terenul
aferent clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei
pe teren.
4.2. Pentru a beneficia de scutire organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale trebuie să
desfăşoare următoarele servicii sociale:
a) recuperare şi reabilitare;
b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
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c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri,
alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane
afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA,
persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care
suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoi sociale;
f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în
fazele terminale ale unor boli;
h) mediere socială;
i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale
pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
4.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite
următoarele:
a) organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale sa îşi desfăşoare activitatea în condiţiile O.G. nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) terenul să fie in proprietatea sau în utilizarea organizaţiei neguvernamentale şi întreprinderii sociale
acreditate ca furnizor de servicii sociale;
c) pe terenul aferent clădirilor se desfăşoara exclusiv servicii sociale pentru care organizaţia
neguvernamentală şi întreprinderea socială au fost acreditate;
d) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;
e) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
4.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1
la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente prezentate în copie:
a) actul de înfiinţare al organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
b) statutul organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
c)certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii
sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
d) documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale din care să rezulte că se desfăşoară activităţile pentru care se acordă scutirea.
4.5 .Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de agrement.
5. Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
5.1. Organizaţiile nonprofit care deţin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activităţi fără scop
lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.
5.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:
a) terenul să fie proprietatea sau în folosinţa organizaţiei nonprofit;
b) organizaţiile nonprofit trebuie să faca dovada desfăşurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii
pentru care se solicită scutirea
c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
5.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr.
A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele:
a) actul de înfiinţare al organizaţiei;
b) statutul organizaţiei;
c) actul de proprietate sau actul în baza căruia organizaţia foloseşte terenul.
5.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de agrement.
6. Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
6.1. Asociatiile si fundatiile care deţin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activităţi fără scop
lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.
6.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:
a) terenul să fie proprietatea sau în folosinţa asociatiei sau fundatiei;
b) asociatiile si fundatiile să faca dovada desfăşurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru
care se solicită scutirea;
c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.
6.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr.
A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente prezentate în copie:
a) actul de înfiinţare al asociatiei sau fundatiei;
b) statutul asociatiei sau fundatiei;
c) actul de proprietate sau actul în baza căruia asociatia sau fundatia foloseşte terenul.
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6.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de agrement.
7. Terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare precum şi terenul aferent clădirii folosită ca locuinţă aflat în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3^1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
7.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător
Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi care deţin
terenuri aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora
beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.
(2) Persoanele care au calitatea de urmaş de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe
teren doar pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora.
(3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la
pct. 7.1, alin.(1) şi (2) cât şi pentru cota-parte aflată în proprietatea soţului/soţiei acestora.
(4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
7.2. Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa A.1. la
prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, prezentată în copie:
a) actul de identitate al soţului/soţiei;
b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct.7.1, alin.(1) şi (2);
c) certificatul de căsătorie;
d) actul de proprietate a terenului pentru care se acordă scutirea.
Arătăm că art. 3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare adică urmaş de erou
- martir (soţul supraveţuitor, părinţii celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art. 464, alin.(2),
lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice,
de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.
(1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice
8.1 Scutirile se acorda pentru proprietarii terenurilor, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile
clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele
prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru
activităţi economice.
8.2.(1)Scutirea se acordă în condiţiile în care suprafeţele de teren sunt salubrizate/întreţinute/împrejmuite de
proprietar.
(2) Instituţia care va emite dovada că terenul pentru care se solicită scutirea este
salubrizat/întreţinut/împrejmuit este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de poliţie locală sau de
către personalul din aparatul propriu al Primarului cu atribuţii în acest sens.
(3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
8.3 Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta
procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente, prezentate în copie:
a) actul de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), C.U.I.;
b) actul de proprietate a terenului;
c) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul
că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument istoric;
d) dovada că terenul este salubrizat/întreţinut/împrejmuit.
8.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de agrement.
9. Suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor
9.1 Scutirile se acordă proprietarilor care detin suprafeţe de teren afectate de cercetări arheologice.
9.2.Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi
9.3 Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.
9.4 Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafeţelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model
prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, prezentată în copie:
a) actul de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), C.U.I.;
b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;
c) actul de proprietate;
d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul
că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice.
10. Suprafetele terenurilor situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice
10.1. Scutirile se acordă proprietarilor de terenuri situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice.
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10.2. Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul local al
Municipiului Iaşi.
10.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafeţelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere,
model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, prezentată în
copie:
a) actul de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), C.U.I.;
b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;
c) act de proprietate;
d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul
că terenul este situat in zonele de protectie ale monumentelor istorice.
11. Dispoziţii generale
11.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal,
persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si
care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.
11.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii
de scutire şi data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei
existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au
intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului
urmator în care au intervenit modificările.
(4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/terenurile pentru care a încetat dreptul
la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant şi modificările intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligaţia ca ulterior
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la
data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei
existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului
urmator în care au intervenit modificările.
(4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/terenurile pentru care a încetat dreptul
la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant şi modificările intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
Dispoziţii finale
Anexa nr. A.1 face parte integrantă din prezenta procedură de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei
pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iaşi, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j) şi r) şi art.
464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) şi q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi art.3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. A.1 la Procedura
Cerere
privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456
alin. (2) lit. a)-h) j) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) şi q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi art.3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările
şi completările ulterioare
Subsemnatul(a)/ Subscrisa ¹…………………....................................................................................................,
CNP/C.I.F*)...........................,

cu

str……………………………………………nr.

domiciliul/sediul
........,

bl.......,

în

localitatea……………..,

sc.......,

et........,

ap.............,

Judet…………………….. tel/fax....................,email..............................................................., reprezentată prin
.............................................................²),

în

proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împuternicit

calitate
cu

domiciliul

de
în

localitatea

………………………….., codul poştal..........., sectorul.............str............................................., nr. ............,
bl........,sc........et....., ap......., Judetul…………………..identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria......nr.......,
C.I.F*)......................prin prezenta solicit scutirea de la plata_______________________**), pentru imobilul
situat în _______________________, conform H.C.L. nr.____________/……………. la prezenta cerere
anexez în copie documentele***):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............................................................................

Data completării........................../20.......
...................................................
(semnătura olografă)

1) Se completează în cazul persoanelor fizice/juridice
*) Se va completa:codul de identificare fiscală(codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau
codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa
judecătorească, etc.
2) Se completează în cazul persoanelor juridice
**) impozitului pe clădire şi/sau impozitului pe teren
1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care s-a depus cererea de scutire se sancţionează cu amendă, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării
scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
3. Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au
intervenit modificările.
***) documentele aprobate prin hotărâre de consiliu local, în funcţie de scutirea solicitată, precum şi alte documente relevante în susţinerea
cererii.
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