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IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI NU SE DATOREAZA PENTRU
URMATOARELE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
A. PERSOANE FIZICE
(1) Nu se supun impozitului pe clădiri acele clădiri care sunt situate la adresa de
domiciliu a următorilor contribuabili :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi în alte legi.
c) persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei fata de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
d) văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recasatorit.
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate
f) persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de
locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice,aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002,
sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a
creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
(2) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă:
a) clădirea este o locuinţă nouă realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor
lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (2) se aplică pentru o clădire timp de 10
ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de
impozit nu se aplică noului proprietar al clădirii.

B. PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru :
(1) Pentru clădirile proprietate publică sau privata a statului ori a unităţilor
administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care
reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
(2) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru :
a) clădirile proprietate a statului,a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror
instituţii publice,cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
b) clădirile care, potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
c) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
d) clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat,
confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice:
f) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia incintelor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
g) clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearoelectrice, staţiile şi posturile de transformare, precum şi staţiile de conexiuni;
h) construcţiile funerare din cimitire, crematorii;
i) clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
j) clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în
lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
k) clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
l) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase
din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
m) clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice ;
n) clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,republicată;
o) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;
p) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte,
diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice ;
q) construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi
turnurile de extracţie;
r) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru
furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice ;
s) clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi
culte, potrivit hotărârii consiliului local.
(3) Persoanele juridice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic clădirile de
locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonanţei Guvernului nr.
29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice, aprobată cu modificari prin Legea nr. 325/2002,
sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a
creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
(4) a) Oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
(b) Fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
(c) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în
unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala şi medicala, asistenta,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie sociala pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum şi pentru alte persoane
aflate în dificultate, în conditiile legii.
(5) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute
de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii
turistice pe o perioada de maximum 5luni pe durata unui an calendaristic.
(6) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite detinute de
cooperaţiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la
data achizitiei clădirii.
(7) Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata impozitului pe
clădiri.
(8) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de persoanele juridice în
condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea
regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

