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ANEXA nr, 2 la H.C.L.

Nr. 91 din 29 decembrie 2021

IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE 5I JU

L REGULIGENERALE

Afticolul463 din Codul fiscal

(1) Orice persoan5 care are in proprietate teren situat in Romania

pentru acesta un imiozit anual, except6nd cazurile in care in prezentul titlu se prevede

{")

altfel.
(2) pentru terenurile proprietate public5 sau privat5 a statului ori a unit5tilor

administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin!6'

dup5 caz, oric5ror entitSli, altele decat cele de drept public, se stabilegte taxa pe teren'

care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de

folosinl6, dup5 caz, in condilii similare impozitului pe teren' tn cazul transmiterii

ulterioare altor entitili a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosintS

asupra terenului, taxa se datoreazfl de persoana care are relalia contractual| cu

persoana de drePt Public..
(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit tn continuare impozit pe teren'

precum gi taxa pe teren prev5zut5 la 
-aiin. 

(2) se datoreaz5 c6tre bugetul local al

comunei. al oragului sau al municipiuluiin care este amplasat terenul'

i;it; ;;;ut terenuritor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere,

administrare sau folosinl5 ce se refer6 la perioade mai mari de o lun6, taxa pe teren se

stabilegte propo(ional cu num5rul de luni pentru care este constituit dreptul de

concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!5. Pentru fradiunile mai mici de o lun6'

taxa se calculeaza propo(ional cu numarul de zile din luna respectivS'
- .. - 

(-l tn cazuf terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune,

rnchiriere, administrare sau folosinla ce se referS la perioade mai mici de o luna, taxa pe

teren se datoreaza proporlional cu numarul de zile sau de ore prev5zute in contract'

(5) Pe perioada in Care pentru un teren se plStegte taxa pe teren, nu se

datoreaz6 imPozitul Pe teren.---- --G,l 
fn .urrf in care pentru o suprafalE de teren proprietate public6 sau privat5 a

statului ori a unitSlii administrativ - teritoriale se datoreazH impozit pe teren, iar in cursul

unui an apar situalii care determina datorarea taxei pe teren, diferenta de impozit

pentru perioada r care se datoreazH taxa se compenseazS SaU Se restituie

contribuabilului in anul fiscal urm6tor'-- - 
ie) in ..rrr terenului care este delinut in comun de dou6 sau mai multe

persoane, flecare proprietar datoreazfi impozit pentru partea din teren aflatfi in

proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili parlile individuale ale proprietarilor in

comun, flecare proprietar in comun datoreaz[ o parte egalS din impozitul pentru terenul

respectiv.
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(3) tn cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alt5

categorie'de folosinlH dec6t cea de terenuri cu constructii, impozitu7taxa pe teren se

stabilegte prin inmullirea suprafelei terenului, exprimat5 in hectare, cu suma

corespunz[toare prev5iut5 la alin, (4), iar acest rezultat se inmullegte cu coeficientul de

coreclie corespunzitor prev5zut la alin. (5).

Articolul465 din Codul fiscal

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilegte lu6nd in calcul suprafata terenului,

rangul localit|lii in care este amplasat terenul, zona gi categoria de folosintH a terenului,

conform Incadr6rii fHcute de consiliul local.

(2) tn cazul unui teren amplasat in intravilan, fnregistrat in registrul agricol la

stabilegte pri

(5) Suma stabilit[ conform alin. (4) se inmullegte cu coeficientul de corectie

corespunz5tor prevHzut in urmHtorul tabel:

categoria de folosintH terenuri cu constructii,

inmullirea suprafelei terenului, exprimat5

prev5zutS in urm6torul tabel:

ln

tr

rpozitul/taxa pe teren se stabllegte prln

necare/ cu suma

Zona in
cadrul

localitHtii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitSli
- lei/ha - v I[-ot-

N V

A 7t| 569

B s69 427

C 427 284

D 278 r42

(4) pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc

sumele din tabelul urm5tor, exprimate in lei pe hectar:

Nr.
a:,

Zona
Categoria de folosinlE

A B c D

1. Teren arabil 28 2L 19 15

2 PEsune 2t 19 15 13

3 t-aneata 2L 19 15 13

4 Vie 46 35 28 19

5 LivadE 53 46 35 28

6 PEdure sau alt teren cu vegetalie
forestierH

28 2t 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 0

8. Drumuri si c5i ferate 0 0 0 0

9, Teren neproductiv 0 0 0 0

Ranqul localit5tii Coefi cientul de corectie

IV 1.10

V 1,00

(6) Ca exceplie de la prevederile alin. (3) - (5), in cazul contribuabililor persoane

juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, Tnregistrat in registrul agricol la altH

tategorie de folosin!5 decfit cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se
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calculeaz6 conform prevederilor alin. (7) numai dac5 indeplinesc cumulativ urm5toarele

conditii:' 
a) au prev5zut in statut, ca obiect de activitate, agriculturd;

ni ur'inregistrate in evidenla contabil5, pentru anul fiscal respectiv, venituri 9i

cheltuieli din desfS-Surarea obiectului de activitate prev|zut la lit' a)'

(7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozituftaxa pe teren se

stabilegie' prin inmullirea suprafelei terenului,. exprimat| in hectare, cu suma

.oi.ipinretour. pr.razuta in'urmdtorul tabel, inmullit5 cu coeficientul de corectie

corespunz6tor prev5zut la art. 457 alin. (6):

Categoria de folosintb Impozit
(lei)Nr,

crt,
1, Teren cu construclii 22

2. Teren arabil 42

3. PEsune
20

4. FAneatS
20

5.
55 la

srm

W
-JyN(

("d

I
5.1, Vie pAnE la intrallq-Pq Ieq- 0l
6. LivadS pe lod, alta dec6t cea prevEzut5 la nr' crt' 6'1' 48

6.1. Livad5 pAnH la intrarea Pe rod 0

7. Peduresau alt teren cu vegetalie forestier5, cu exceplia

celui prevSzut la nr. crt. 7.1.

B v
7,L, P6aur€{n \rerstd de pAnE la 20 de ani 9i p5dure cu rol de

orotectie

0

8. TerA cfipdjltul d 1

B,1. Teren cu amenaj5ri Pl!!!!q!g. 26

9. Drumuri si c5i feratq 0

10. Teren neproductiv 0

(71) tn cazul terenurilor aparlinAnd cultelor religioase recunoscute oficial in RomAnia

si aio6ialiilor religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu exceptia

suprafelelor care sunt'folosite pentru activit6li economice, valoarea impozabilS se

stabilegte prin asimilare cu terenurile neproductive'
(g)" tnregistrarea in registrul agricol a datelor privind cl6dirile 5i terenurile, a

titularului dr6ptului de proprietate asupra acestora, precum 9i schimbarea categoriei de

folosintrH se pot f...-nrrnui pe baz5 de documente, anexate la declaratia f5cutH sub

semnEiura pioprie a capului de gospod6rie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major

al gospodEriei.

fiI,DE1LAMREAgIDATaMREAIMPoZTULUI9IATAXEI
PE TEREN

Articolul456 din Codul fiscal

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in

prlprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior'

izl'tn cazul dobAndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sd

lZpuna o nou5 declaralie de impunere la organul'fiscal local in a c5rui raz6 teritorialS

J.' iorputent5 se iflS terenut, in termen de 30 de zile de la data dob6ndirii, 9i

datoreazi impozit pe teren incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urm6tor

(3) tn cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul

unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate

.rrpru terenului ia data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se





instrHineazS.

(4) DacH incadrarea terenului in funclie de rangul localit6lii 9i zoni se modific5 in cursul

unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modiflcarea

impozitului pe teren, impozitul se calculeaz6 conform noii situalii incep6nd cu data de 1

ianuarie a anului urm5tor.

(5) tn cazul modific5rii categoriei de folosin!5 a terenului, proprietarul acestuia are

oUligatia sE depunH o nouS declaratrie de impunere la organul fiscal local in a cSrui raz6

teriiorialS de competenlE se aflH terenul, in termen de 30 de zile de la data modificErii

folosinlei, gi datoreaz| impozitul pe teren conform noii situalii incep6nd cu data de 1

ianuarie a anului urmitor.
(6) tn cazul terenurilor la care se constat5 diferenle intre suprafetele inscrise in actele

ie proprietate gi situalia realE rezultat5 din m5sur5torile executate in conditiile Legii nr.

7ltgg6, repubiicatH, tu modificHrile gi completdrile ulterioare, pentru determinarea

sarcinii fiscale se au in vedere suprafelele care corespund situatiei reale, dovedite prin

lucr5ri de cadastru. Datele rezultate din lucr5rile de cadastru se inscriu in evidentele

fiscale, in registrul agricol, precum 5i in cartea funciarH, iar impozitul se cal

conform noiilitualii iicep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urm5tor celui in

inregistreazfi la organul fiscal local lucrarea respectiv5, ca anexE la declaratia fisca

(D tn cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

duratH a acestuia se aplic5 urmHtoarele reguli:

a) impozitul pe teren se datoreaz6 de locatar, incep6nd cu data de 1 ianuarie a an

urm6tor celui in care a fost Tncheiat contractull

b) in cazul in care contractul de leasing flnanciar inceteaz5 altfel dec6t prin ajungerea la

siaden!5, impozitul pe teren se datoreaz5 de locator, incep6nd cu data de 1 ianuarie a

anului urm5tbr celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest6 intrarea

bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) at6t locatorul, c6t 9i locatarul au obligalia depunerii declaratiei fiscale la organul

fiscal local in a cbrui rizb de competen!5 se afl5 terenul, in termen de 30 de zile de la

data finaliz5rii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a

bunului sau a altor documente similare care atestH intrarea bunului in posesia

locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotitE de o copie a acestor

documente.

(8) tn cazul terenurilor pentru care se datoreaz5 taxa pe teren, tn temeiul unui contract

de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!5 care se referH la perioade mai mari

de o lun|, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosintS are

obligalia depunerii unei declaralii la organul flscal local pAnE la data de 25 inclusiv a

lunii urm5toare intr5rii in vigoare a contractului.

(9) tn cazul terenurilor pentru care se datoreazE taxa pe teren, in temeiul unor contracte

de concesiune, inchirieie, administrare ori folosinlE care se refer5 la perioade_ mai mici

de o lun}, persouna de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere,

administrare ori folosinlfi are obligalia sH depun5 o declaralie la organul fiscal local,

pAnH la data de 25 inciusiv a lunii urm5toare intrErii in vigoare a contractelor, la care

anexeaz5 o situalie centralizatoare a acestor contracte.
(10) tn cazul unei situalii care determin5 modificarea taxei pe teren datorate,- persoana

i.r. d.tor.azH taxa pe ieren are obligalia sH depunH o declaralie la organul fiscal local

in a cfirui razH teritorialS de competen!5 se afl5 terenul, pAnE la data de 25 a lunii

urm5toare celei in care s-a inregistrat situatia respectivS,

(11) Declararea terenurilor in icop fiscal nu este condilionat5 de inregistrarea acestor

terenuri la oficiile de cadastru 9i publicitate imobiliarH,





(12) Depunerea declaraliilor fiscale reprezint5 o obligatie gi in cazul persoanelor care

beneficiazH de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Plata impozitului gi a taxei pe teren

Att 467. - (1) Impozitul pe teren se pl6tegte anual, in dou5 rate egale, pAnH la datele

de 31 maftie gi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an

de c|tre contribuabili, pAnH la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordH o

bonificatie de 100/0.

(a) tn cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleiagi unitHli administrativ - teritoriale, prevederile alin. (2) Si (3)

se refer6 la impozitul pe teren cumulat.

(5) tn cazul contracLelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosint5, care se

rifbrfi la perioade mai mari de o lun6, taxa pe teren se plHtegte lunar, pAnH la data de

25 inclusiv a lunii urm5toare fiec5rei luni din perioada de valabilitate a contractului, de

c5tre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosint5.
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