INFORMATII GENERALE
1. In cazul dobandirii unei/unui cladiri, teren, mijloc de transport in cursul anului,
proprietarul acestuia/acesteia are obligatia sa il declare la organul fiscal local in a carui
raza de competenta se afla cladirea/terenul si la organul fiscal local in care se afla
domiciliul contribuabilului in cazul mijloacelor de transport, in termen de 30 de zile de
la data dobandirii si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator;
2. Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor, mijloacelor
de transport, contribuabilul trebuie sa achite impozitul pe tot anul pentru bunul care se
instraineaza si toate obligatiile fiscale scadente pana in prima zi a lunii urmatoare
solicitarii certificatului de atestare fiscala si/sau vizei pe actul de instrainare a unui
mijloc de transport;
3. Impozitele pe proprietate se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie si 30 septembrie, inclusiv;
4. Impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, datorat de contribuabili, de pana
la 50 lei inclusiv, pe fiecare categorie de impozit, se plateste integral pana la primul
termen de plata;
5. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teerenuri si mijloace de transport,
datorat pe intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie
a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%;
6. Taxa pe cladiri si terenuri (terenul in folosinta) se plateste lunar pana la data de 25 a
lunii urmatoare fiecarei luni;
7. Rapoartele de evaluare pentru cladirile cu destinatie nerezidentiala sau mixta se depun
pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie;
8. Pentru neachitarea la termenele sacadente a impozitelor si taxelor locale se percep
majorari de intarzire de 1% calculate pentru fiecare luna sau fractie de luna, incepanad
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate, inclusiv;
9. Impozitele pe mijloacele de transport se datoreaza doar pentru cele inmatriculate in
Romania;
10. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pentru întregul an fiscal de persoana
care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau
înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi încetează de a
se mai datora începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor în următoarele situaţii:

a) înstrăinarea mijlocului de transport;
b) radierea mijlocului de transport din circulaţie; ori
c) schimbarea domiciliului fiscal al contribuabilului într-o altă unitate administrativteritorială, caz în care acesta are obligaţia să depună declaraţie fiscală în acest sens,
atât la organul fiscal unde a avut domiciliul fiscal, cât şi la organul fiscal unde îşi
stabileşte noul domiciliu fiscal, în termen de 30 de zile de la apariţia acestei situaţii;
11. Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii prin transferul dreptului de proprietate
asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;
12. Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat
înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a
acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:
a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada
depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, spaţiu care nu
afectează domeniul public sau care afectează domeniul public, dar pentru care există o
convenţie sau o autorizaţie, în acest scop, de la autorităţile competente;
b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi
specializate în vederea dezmembrării;
c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
d) în cazul furtului vehiculului.
13. Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada
existenţei fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face
prin prezentarea unui certificat de distrugere emis în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de
reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din
uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 19 din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de
gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.
14. În lipsa documentului prevăzut la alin. (2), contribuabilul care nu mai poate face
dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în
evidenţele organelor fiscale locale prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care
să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a mijlocului de transport
respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care
au condus la pierderea acestuia şi operează, în ceea ce priveşte scăderea de la plata
obligaţiilor fiscale datorate, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care depune această declaraţie la organul fiscal la care figurează înregistrat, numai
dacă are achitate integral orice obligaţii fiscale datorate de natura impozitului asupra
mijloacelor de transport stabilite până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care
depune declaraţia.

