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IMPOZITUL PE CONSTRUCTII

Articolul4g6

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe construclii, urm5toarele persoane,
denumite in continuare contribuabili :

a) persoanele juridice romane, cu exceplia instituliilor publice, institutelor
nationale de cercetare-dezvoltare, asocialiilor, runolfiilor gi a celorlalte persoane juridice
fErE scop patrimonial, potrivit regiior de oiganizare gi-funciionare;

b) persoanele juridice str5ine care desfSgoar5 #ivitate prin intermediul unuisediu permanent ?n Rom6nia;
c) persoanele juridice cu sediul social ?n Romania ?nfiinfate potrivit legislaliei

europene.
(2) tn cazul operaliunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o areutilizatorul, iar ?n cadrul operaliunilor de leaiing op.r.iio*t, calitatea a. .oniiiorabil oare locatorul.

Afticolul497

Construcliile sunt cele previzute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea gi
duratele normale de.funclionare a mijloaceloi fixe.

Articolul4gS - cota de impozitare 9i baza impozabir5

(1) Impozitul pe construclii se calculeaz5 prin aplicarea unei cote de 1olo ?suprovalorii constructiilor. existente in patrimoniul contribuabitilor la data de 31 decembrie aanului anterior, evidenliat5 contabil in soldul debitor al conturilor .or.iprnz5toare
constructiilor mentionate la art. 497, din care se scade:

a) valoarea_-clEdirilor, pentru care se datoreaz5 impozit pe clEdiri, potrivitprevederilor titlului IX din Codul fiscal. Intr6 sub incidenla acestor pr'evederi gi'vatoarea
clSdirilor din parcurile 

. 
industriale, gtiinlifice 9i tennoiogice care, potrivit legii, nubeneficiaz5 de scutirea de la plata impozitului pe"cl5diri; "

b) valoarea lucr5rilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sauextindere la constructii inchiriate, luate ln administrare sau fn folosin[H ic) valoarea construcliilor gi a lucr5rilor de reconstruire, modernizare, consolidare,modificare sau extinde.re.a construcfiilor, aflate ru, ..r. urmeaza sE fil-irecute, inconformitate cu prevederile legale in vigoare, in propiietitea statului sau a unit5liloradministrativ-teritoriale ;
d) valoarea construc[iilor din subgrupa 1.2 "Construclii agricole,' din Catalogulprivind clasifi.carea gi duratele normale de iunc[ionare a milLac-elor?xe;

9],,,?lo1i:.?_construc[iilor.definute de structurile sportive, definite potrivit tegii.(2) In situatia in care, in cursul. anului curent, se ?niegistru.rl op.i.liuni demajorare sau diminuare a valorii soldului debitor al cont-urilor coreifunz5toareconstructiilor menlionate la art. 497 din codul fiscal, impozitul pe construigii calculatpotrivit alin. (1) nu se recalculeazE. Aceste modificEri sunt luate'tn consioeraie pentru
determinare_a impozitului pe construclii datorat pentru anui trmator.

(3) cheltuiala cu impozitul caiculat potrivit alin. (1) este cheltuialH deductibilH lastabilirea rezultatului fiscal reglementat de iittut lI din codul fiscal.



Afticolul499 - Plata impozitului gi depunerea declaraliei fiscale

(1) Contribuabilii prev5zuti la art. 496 din Codul fiscal sunt obligali sH calculeze gi
si declare impozitul pe constructii, p6nH la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care
se datoreaz6 impozitul.

(2) 'Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin. (1), se plStegte in douH rate
egale, p6n5 la datele de 25 mai gi 25 septembrie inclusiv.

(3) Prin exceplie de la alin. (1) Si (2), contribuabilii care inceteazH sH existe in
cursul anului au obligatia de a declara gi a pl5ti impozitul determinat conform art. 498
alin. (1) din Codul fiscal, p6n5 la data tncheierii perioadei din an in care persoana
juridic5 a existat.

(4) Contribuabilii nou-infiintati datoreaz5 impozitul pe construclii incepdnd cu
anul fiscal urm5tor.

(5) Modelul gi continutul declaraliei privind impozitul pe construclii se stabilesc
prin ordin al pregedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal5.

(6) Impozitul reglementat de prezenta anexH reprezint6 venit al bugetului de
stat 5i se administreaz5 de c5tre Agentia NationalS de Administrare Fiscal6, potrivit
prevederilor Codului de procedur5 fisca15.

Prevederilor din prezenta anex6 se aplicH pAnE la data de 31 decembrie 2OZl
inclusiv.


