
LEGEA 227 / 2015 privind Codul Fiscal

Art. 456 alin.(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau
reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele
clădiri:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale;

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate
în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

e) 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 și
completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților
naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de
interes public;

h) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință,
realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării
clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a
anului în care s-a produs evenimentul;

j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și
completările ulterioare - privind eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989;

k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim



brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau
ajutor social;

l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor
de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea
performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în
condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul
energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel
cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței
energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu
modificările și completările ulterioare;

n) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a
calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

o) clădirile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni și în
Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții
Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;

p) clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole,
în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimisavând un obiectiv prevăzut de
legislația în domeniul ajutorului de stat;

r) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative.

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



ART. 461 - Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea
clădirilor

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate
clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să
depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor.

(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de
construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
terminării efective a lucrărilor;

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta,
cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în
autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile
legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are
elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție
se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul
lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților
administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate
aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal,
impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(6) În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri
existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau
diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o
nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află
clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri
determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(7) În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere
la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile
de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

(8) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se
calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.



(9) În cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și
situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea
sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de
cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol,
precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca
anexă la declarația fiscală.

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

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

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

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

(11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune,
închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de
concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul
fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

(12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune,
închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept
public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să
depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în
vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

(13) În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează
taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația
respectivă.

(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile
de cadastru și publicitate imobiliară.

(15) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.




