TAXE PERSOANE JURIDICE
IMPOZIT PE TEREN
1. In cazul unui teren care a fost dobândit de o persoană în cursul anului, impozitul şi
taxa pe teren se datorează cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care
terenul a fost dobândit .
2. În cazul unui teren care a fost înstrăinat, în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren
încetează a se mai datora, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care
terenul a fost înstrăinat .
3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul şi taxa pe teren se recalculează
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei suprafeţe.
În cazul în care încadrarea şi categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul
unui an, impozitul sau taxa datorată se modifică începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a intervenit modificarea.
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenuri deţinute în
proprietate sau în folosinţă, după caz, de natura să conducă la modificarea impozitului
sau taxei pe teren, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi
centralizarea datelor în registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări
funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale, respectiv Serviciul Impozite si Taxe, în termen de 30 zile lucrătoare de la
data modificării.
Orice persoană juridică care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de
impunere în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia. Declaraţia
trebuie însoţită de următoarele acte:

1.
2.
3.

copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;
actul de dobândire a proprietăţii terenului in forma autentica, în copie şi
original;
planuri/schiţe cadastrale;

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana juridică are
obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea categoriei de folosinţă a acestuia
în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.
Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care
înstrăinează teren.
Declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia
dintre următoarele situaţii:
a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului sau taxei pe teren
datorat;
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la

modificarea impozitului sau taxei pe teren.
Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are
stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al
celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente
până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea
achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin
care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de
drept.
Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de
un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială
se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea
la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare
înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în
litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de...
lei.
Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea
actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice
persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de
înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale
ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi
cadastrale.
În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impunere se
consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare
termenului de depunere.
Impozitul şi taxa pe teren se plătesc anual, în două rate egale, respectiv:
1.

rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

2.

rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Impozitul sau taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen
de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul sau taxa pe teren cumulat.
În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte
până în ziua lucrătoare imediat următoare.
Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin
hotărâri ale guvernului.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren către bugetul local până la data de 31
martie 2014, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 10%.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu
amenda de 100 lei – anul 2014
b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de
300 lei – anul 2014.
c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu
amenda de 500 lei – anul 2014.
d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de
1500 lei – anul 2014.

IMPOZIT PE CLADIRI
Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire sau modifica in
orice fel valoarea de inventar a cladirii are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în
termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării construirii sau modificarii.
Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
•

în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

•
•

certificatul de înmatriculare al societăţii;
actul de dobândire a proprietăţii clădirii;

•
•

•
•

planuri cadastrale dupa caz;

nota contabila si balanta de verificare aferenta lunii cand s-a efectuat inregistrarea.
în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;

•

procesul verbal de recepţie finală;

•
•

•

în cazul reevaluării clădirii se vor prezenta următoarele documente:

•
•

autorizatia de construire

în cazul înstrăinării unei clădiri vor prezenta în original şi copie, actul de înstrăinare al clădirii.
raportul de reevaluare al imobilului în original

nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care s-a efectuat reevaluarea

Termenul de depunere a declaraţiilor privind stabilirea impozitului pe clădiri în
urma reevaluarii este 31.01.2014.
În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului,
impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data
de întâi a lunii urmatoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.
Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are
stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al
celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente
până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea
achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin
care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de
drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de
un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială
se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea
la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare
înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în
litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de
... lei.
Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea
actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice
persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de
înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale
ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi
cadastrale.
În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se
dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează
valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.
În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
Impozitul pe clădiri, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la
data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a clădirii,
reprezintă sarcina fiscală a părţii care înstrăinează. În situaţia în care prin certificatul
fiscal eliberat de către compartimentul de specialitate se atestă existenţa unei
asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial până la
prezentarea documentului în original privind stingerea obligaţiilor respective.
Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt
mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de
la data la care s-au produs aceste modificări.
Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
•

•
•

•

în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

•

autorizaţia de construire ;
•
procesul verbal de finalizare a lucrărilor ;
nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit
modificarea;
în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
•
autorizaţia de demolare ;
•
procesul verbal de demolare.
nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit
modificarea;

Pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, data dobândirii clădirii se
consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de

construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie
în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul
prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea
valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai
pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale
unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la
data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul
lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte
impozitul pe clădiri.
Procesele verbale de receptie se întocmesc de structurile de specialitate cu atribuţii în
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de
construcţii din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, si servesc la
înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe
cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.
Data dobândirii/construirii clădirii, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991,
determină concomitent următoarele:
a) datorarea impozitului pe clădiri;
b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu
suprafaţa construită la sol a clădirii respective.
Pentru clădirile dobândite/construite, înstrăinate, demolate, distruse sau cărora li s-au
adus modificări de natura extinderii, îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei
existente, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădiri se recalculează de la data de
întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită, înstrăinată,
demolată, distrusă sau finalizată modificarea.
Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă
aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru
clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.
Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care
înstrăinează clădiri.
Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data
apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă
la modificarea impozitului pe clădiri.
d) intervin schimbări privind numele şi prenumele, în cazul contribuabilului persoană fizică sau schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului - persoană
juridică.
Impozitul şi taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

•
•

rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Impozitul şi taxa anuală pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen
de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul şi taxa pe clădiri cumulat.
În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte
până în ziua lucrătoare imediat următoare.
Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin
hotărâri ale guvernului.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri către bugetul local până la data de 31
martie 2014 pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 10%.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza
cu amenda de 100 lei – anul 2014.

b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de
300 lei – anul 2014.
c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza
cu amenda de 500 lei – anul 2014.
d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda
de 1500 lei – anul 2014.

IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT
Orice contribuabil persoană juridică, care dobândeşte / înstrăinează / transferă un
mijloc de transport sau îşi schimbă sediul / punctul de lucru are obligaţia de a depune o
declaraţie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are sediul / punctul
de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită.
În cazul dobândirii unui mijloc de transport declaraţia fiscală trebuie însoţită de
următoarele acte:
1.

copie după certificatul de înmatriculare a societăţii;

2.

fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;

3.

cartea de identitate a mijlocului de transport;

4.

factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport;

5.

certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al
dreptului de proprietate;

Impozitul pe mijlocul de transport se datorează de contribuabil de la data de întâi a lunii
următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea.
Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege,
nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de
transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor
fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde
este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de
întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor
bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează
mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
Structurile teritoriale de specialitate ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor nu pot să radieze din evidenţele proprii mijloacele de
transport cu tracţiune mecanică, potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, dacă
proprietarul nu prezintă certificatul de atestare fiscală prin care se atestă că are achitat
impozitul pe mijloacele de transport aferent până la data de întâi a lunii următoare celei
în care îndeplineşte condiţiile de scădere din evidenţele fiscale:
a) în cazul înstrăinării mijlocului de transport; sau
b) în cazul în care mijlocul de transport respectiv este scos din funcţiune; şi
c) numai dacă proprietarul care solicită radierea prezintă certificatul de atestare
fiscală prin care atestă că are achitat impozitul aferent până la data de întâi a lunii
următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului de
transport respectiv.
Structurile teritoriale de specialitate ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor au obligaţia ca la înmatricularea autovehiculelor dobândite
prin acte juridice între vii să solicite certificatul de atestare fiscală prin care se atestă că
persoana care a înstrăinat mijlocul de transport respectiv are achitată taxa aferentă
până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de
proprietate.
Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să
fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror
rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare
fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de
întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind
creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în
litigiu creanţe în cuantum de... lei.
Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce
la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de
orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii
actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor

teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea
rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.
Mijloacele de transport noi, care nu au fost înmatriculate niciodată, înregistrate ca
marfă în contabilitatea producătorilor sau dealerilor nu intră sub incidenţa prevederilor
celor două paragrafe de mai sus.
La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5)
din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării sau
înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august
2000, cu modificările şi completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de
identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat
impozitul aferent, până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat
transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.
Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:
1.

transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile
prevăzute de lege;

2.

furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii
şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de
transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în
situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;

3.

radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică,
deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create,
cazuri în care scăderea de la impozitul pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unor
documente din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoană fizică sau de
o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

In situaţiile în care contribuabilii persoane juridice dobândesc în străinătate dreptul de
proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobândirii se consideră:
1. data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se
face referire la mijlocul de transport în cauză, în cazul persoanelor care le dobândesc
din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene;
2. data înscrisă în documentele care atestă dobândirea din statele membre ale Uniunii
Europene, pentru cele dobândite după data de 1 ianuarie 2007.
În vederea radierii mijlocului de transport din evidenţele fiscale persoana juridică are
obligaţia să depună în termen de 30 de zile de la data încheierii copie după factura
fiscală prin care a fost înstrăinat sau după certificatul de radiere emis de către organele
competente.
Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care
acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale, conservare sau nu sunt utilizate
din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau
de la unităţile de reparaţii de profil.
Pentru mijloacele de transport scoase din funcţiune şi pentru care contribuabilul nu mai
poate face dovada existenţei fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloace de

transport se face prin prezentarea unui document din care să reiasă că acesta a fost
dezmembrat în condiţiile O.G. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici
care desfaşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de
reconstructie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din
uz.
În cazul schimbării domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul
României, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au
obligaţia să declare, în termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt
înregistrate aceste mijloace de transport, data schimbării şi noua adresă. În baza
declaraţiei fiscale, compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale transmite dosarul în vederea impunerii, în termen de 15 zile, compartimentului
de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu
sau punct de lucru, după caz, specificând că, în baza confirmării primirii, va da la
scădere impozitul cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a schimbat domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, după caz, urmând ca impunerea să se stabilească cu
începere de la aceeaşi dată la noua adresă.
Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul
domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, verifică pe teren, înainte de confirmarea
primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresă, confirmând preluarea
debitului în termenul prevăzut de lege.
În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecaţi
din localitatea unde au declarat că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz,
fără să încunoştinţeze despre modificările intervenite, impozitele aferente se debitează
în evidenţele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plată,
potrivit reglementărilor legale.
În cazul în care prin cercetările întreprinse se identifică noua adresă, compartimentele
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în evidenţa cărora se află
mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativteritorială unde contribuabilii şi-au stabilit noua adresă, în condiţiile legii.
Orice persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui
mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi
are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar
şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui
obiect impozabil.
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:
1.

rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

2.

rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Deţinătorii, persoane juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la
data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii
următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin.

precedent au obligaţia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data
de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
1.

în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

2.

în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1
decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de
întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabilii persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora.
În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte
până în ziua lucrătoare imediat următoare.
Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin
hotărâri ale guvernului.
Bonificaţie
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului mijloacelor de transport către bugetul local
până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de
10%.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza
cu amenda de 100 lei – anul 2014.

b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de
300 lei – anul 2014.
c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza
cu amenda de 500 lei – anul 2014.
d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda
de 1500 lei – anul 2014.

TAXA VEHICULE LENTE
Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice la data de 1 ianuarie,
taxa anuala este de 36 lei/an – anul 2014.
Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza
cu amenda de 100 lei – anul 2014

b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de
300 lei – anul 2014.
c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza
cu amenda de 500 lei – anul 2014.
d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda
de 1500 lei – anul 2014.
TAXA RECLAMA SI PUBLICITATE
A. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

(1)- Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in baza unui contract
sau a uni altfel de intelegere incheiata cu o alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in
prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de
informare in masa sau audiovizuale.
(2)- Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la
valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
(1)Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate intr-un loc public situate pe raza comunei Sirna, datoreaza plata taxei anuale
prevazute in prezentul articol, catre bugetul local.
(2)Valoarea taxei se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii
de metru patrat a suprafetei afisajului, cu suma stabilita de Consiliul local conform tabelului
urmator:
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

lei/mp sau fractiune de mp
anul 2014

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

32 lei/mp

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

23 lei/mp

(3)Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna
o declaratie anuala la Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Sirna.
Art.17 Impozitul pe spectacole.
(1)Calculul impozitului- Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit prevazuta
de Codul fiscal, la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor ( 2%, respectiv
5%).
(2)In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau
discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei conform valorilor prevazute
in prezentul articol.

(3)Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate
distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii, su
suma stabilita in tabelul urmator:

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva

Lei/mp pentru anul 2014

a) in cazul videotecilor

2 lei/mp

b) in cazul discotecilor

3 lei/mp

Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
1.

depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de
reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile
de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei;

2.

nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi
publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă
şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 600 lei;

3.

refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal
informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.

4.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole in cazul persoanelor fizice se
sanctioneaza cu amenda de 325 lei - anul 2014.
5.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si dupa caz, a
abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole in cazul persoanelor persoanelor juridice se
sanctioneaza cu amenda de 1300 lei –anul 2014.
Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, 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.

