
Ghidul  contribuabilului persoană juridică –  
privind impozitul/taxa pe clădiri 

 

1. Stabilirea listei cu clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri.  

2. Societăţile care deţin clădiri dobândite /reevaluate anterior datei de 31.12.2012, vor plăti cota 

de impozit majorată de 5 % dacă nu vor realiza un raport de evaluare întocmit de un expert 

autorizat ANEVAR.  

4. Pot solicita întocmirea unui raport de evaluare şi societăţile care deţin clădiri 

dobândite/reevaluate după 31 decembrie 2012.  

5. Valoarea impozabilă a clădirii rezidenţiale, nerezidenţiale sau mixte pentru persoanele 

juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul şi poate fi:  

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;  

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate 

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi depus la organul fiscal 

până la data de 31 martie a anului în curs;  

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 

anterior;  

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;  

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată 

dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;  

7. Contractarea unui evaluator autorizat şi realizarea unui raport de evaluare în perioada 1 ianuarie – 

31 martie 2016. După această dată nu mai pot fi realizate rapoarte de evaluare pentru anul 2016 şi 

contribuabilii vor plăti cota majorată a impozitului dacă aveau posibilitatea să solicite rapoarte de 

3. În cazul efectuării evaluării, cota de impozit aplicată va fi de 1,3% în cazul clădirilor

 nerezidenţiale, respectiv 0,2% în cazul clădirilor rezidenţiale. 

6. Completarea declaraţiei de impunere solicitată de autorităţile locale de către toţi contribuabilii 

persoane juridice care au în proprietate/folosinţă clădiri. Urmăriţi cerinţele autorităţilor locale 

privind declaraţia de impunere şi documentele necesare anexate acesteia. 

evaluare şi nu au făcut-o. Raportul de evaluare nu poate fi realizat înainte de 1 ianuarie 2016, 

dar valoarea impozabilă va fi stabilită la cursul de schimb din 31.12.2015. 



8. Încadrarea clădirilor pentru care datorează impozit în categoria corespunzătoare de utilizare 

(rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă).  

9. Contribuabilul îşi asumă responsabilitatea asupra cuprinsului listei din Anexa 1. Construcţiile 

speciale nu fac obiectul impozitului pe clădiri. 

10. Punerea la dispoziţia evaluatorului a tuturor informaţiilor necesare realizării evaluării, precum şi 

asigurarea inspecţiei fiecărei clădiri. 

11. Realizarea unui raport de evaluare pentru fiecare administraţie locală pe raza căreia contribuabilul 

deţine cel puţin o clădire. 

12. Depunerea  raportului de evaluare de către contribuabil la autoritatea locală până la 31 

martie 2016. 

 

13. Raportul de evaluare pentru impozitare reflectă valoarea clădirii la data de 

31  decembrie  a  anului  anterior  anului  de  referinţă  şi  nu  se  înregistrează  în 

evidenţele contabile. 

14.  Dacă  politicile  contabile  ale  firmei  solicită  şi  evaluarea  pentru  înregistrarea  în 

situaţiile financiare (evaluare pentru raportare financiară),  se va solicita un raport 

de evaluare distinct. 


