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DICȚIONAR TERMENI FISCALI

 activitate economică – reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață și cuprinde activitățile de

producție, comerț sau prestări de servicii, activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora, inclusiv

activitățile de birou;

 impozit - prelevare obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii, fără contraprestație, în scopul satisfacerii necesităților de

interes general;

 taxă - prelevarea obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii, cu ocazia prestării unor servicii de către instituții sau autorități

publice, fără existența unui echivalent între cuantumul taxei și valoarea serviciului

 clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una

sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele

asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;

 clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi

altele asemenea;

 clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

 clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială (acele clădiri care sunt folosite pentru activități administrative, de birou, de

agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educație, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum și

activități similare, indiferent de utilizare și/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidențiale);

 clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile

necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.



IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 Impozitele și taxele locale sunt :

a. impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;

b. impozitul pe teren și taxa pe teren;

c. impozitul pe mijloacele de transport;

d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

f. impozitul pe spectacole;

g. taxele speciale (pentru prestarea serviciilor în regim de urgentã, în interesul persoanelor fizice si juridice);

h. alte taxe locale-(taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrari, pentru desfacerea de produse ce fac
obiectul comertului in piete, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite
prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete inchise, suporti pentru obiecte de publicitate si
pentru evenimente ocazionale s.a.; taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare;
taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă; taxa de reabilitare termică; taxe judiciare de timbru).



GESTIONAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

A. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești are ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul si colectarea

impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local.

Impozitele și taxele locale instituite prin proiectul de Hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul

2020, gestionate de SPFL sunt:

 Impozitul și taxa pe clădiri;

 Impozitul și taxa pe teren;

 Impozitul asupra mijloacelor de transport;

 Impozitul pe spectacole;

 Impozitul pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.



GESTIONAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

B. Direcția Gestiune Patrimoniu

Taxele locale instituite prin proiectul de Hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2020, gestionate de

Direcția Gestiune Patrimoniu sunt:

▪ Taxă de eliberare/viză anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de

suprafața aferentă activităților respective (art.475 alin.3, 4 – Cod fiscal);

▪ Taxă specială pentru eliberare/viză anuală aviz de program

 Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul

comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite

prin hotărâri ale consiliilor locael, ocuparea terenurilor cu terase de vară, chioșcuri, tonete închise, suporți pentru

obiecte de publicitate, pentru evenimente ocazionale (art.486 alin.1 –Cod fiscal);

 Taxe pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a

produselor din sectorul agricol, taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate (art.475 alin.2 –Cod fiscal).



GESTIONAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

C. Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

 Taxele locale instituite prin proiectul de Hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2020, gestionate de

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor sunt:

 Taxa de divorț (art.486 alin.4 –Cod fiscal).

 Taxe speciale:

 taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de sâmbătă si duminică la sediul SPCLEP Ploieşti la ora preferenţială, 

după orele de program (900-1200), între orele 1300-1600 sâmbăta şi între orele 1300-1400 duminica;

 taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă.

 taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică și sărbători legale; 

 taxa oficiere căsătorie înaintea termenului legal de 11 zile (primele 6 luni de sarcină), cu excepţia cazurilor: 

starea de sănătate a unuia dintre soţi; sarcina  avansată a viitoarei soţii.

 taxa de eliberare a certificatelor duplicatesau extraselor multilingve în regim de urgenţă.

 taxa pentru operaţiunile foto realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 taxa pentru operaţiunile video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 taxă pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.



GESTIONAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

D. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Taxele locale instituite prin proiectul de Hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2020, gestionate de

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană sunt:

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor (art.474 și art.486 alin.5)

2. Taxe specialepentru :
 eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații, informații, operațiuni notariale

 eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru construire

 eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

 eliberare copii pe suport electronic de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local 

al municipiului Ploiești

 aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

 aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal și de Detaliu

 Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Documentatii Tehnice pentru Autorizarea

Construcțiilor
 aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

 analizare documentație privind publicitatea stradală;

 analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile 

ce aparțin domeniului public și privat



SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR LA DATA DE 31.10.2019 ȘI PONDEREA  PRINCIPALELOR  

SURSE GESTIONATE DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI
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EVOLUȚIA ÎNCASĂRILOR, ÎN FUNCȚIE DE MODALITATEA DE ÎNCASARE, ÎN PERIOADA  
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2016 2017 2018 2019

NUMERAR 31,086,468.10 30,796,919.43 29,113,334.53 28,675,910.70

GHISEUL.RO 375,077.21 879,889.01 1,264,663.86 1,669,134.63

POS 5,918,086.21 6,768,934.21 7,347,642.37 8,818,145.75

OP 78,906,730.00 77,505,433.00 69,614,221.00 73,481,353.00

POSTA 2,343,833.52 2,517,969.91 2,550,753.00 2,441,869.53



ANALIZA  ÎNCASĂRILOR, 

ÎN FUNCȚIE DE MODALITATEA DE ÎNCASARE

Din această analiză rezultă foarte clar faptul că ploieștenii preferă, în continuare,

plata în numerar, la ghișeele noastre și prin intermediul băncilor (persoanele

juridice).

Pentru anul 2020, avem în proiect implementarea unui sistem de plată a

impozitelor și amenzilor prin intermediul unei aplicații ce va putea fi instalată pe

telefonul mobil, fapt ce va facilita foarte mult posibilitatea contribuabililor de a-și

achita datoriile la bugetul local.



FACILITĂȚI FISCALE ACORDATE  PRIN HCL  292/2019 COMPLETATĂ 

PRIN HCL 407/2019

 În conformitate cu prevederile Capitolului II din Ordonanţa Guvernului

nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prin HCL nr. 292/2019

completată prin HCL nr.407/2019, Consiliul local a aprobat acordarea de

facilități fiscale contribuabililor ploieșteni (persoane fizice și juridice), în sensul

anulării accesoriilor aferente debitelor existente la data de 31 decembrie 2018, cu

condiția achitării obligațiilor bugetare principale restante la data de 31

decembrie 2018 și a accesoriilor aferente cu termene de plată cuprinse între data

de 01 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv.



FACILITĂȚI FISCALE ACORDATE  PRIN HCL  292/2019 ȘI HCL 407/2019

 Situația privind facilitățile fiscale acordate persoanelor fizice până la data de 

25.11.2019 

Nr. persoane fizice Suma achitata

-lei-

Suma accesorii scazute

-lei-

-Centre Fiscale

158 650.317 197.016

-Birou Auto

81 236.134 157.483

-Total persoane fizice

239 886.451 354.499



FACILITĂȚI FISCALE ACORDATE  PRIN HCL  292/2019 ȘI HCL 407/2019

 Situația privind facilitățile fiscale acordate persoanelor juridice până la data de 

25.11.2019

 De această facilitate fiscală a beneficiat și SC Transport Calatori Express SA care a

achitat suma de 3.444.687 lei reprezentând impozit pe profit și i-au fost anulate

accesoriile aferente în sumă de 7.354.474 lei.

Nr. persoane juridice Suma achitata

-lei-

Suma accesorii scazute

-lei-

18 356.172 603.836



RAPORT DE ACTIVITATE

Până la data de 31.10.2019, în cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost efectuate următoarele 

lucrări:

 Au fost emise un număr de 10.905 somaţii pentru persoane fizice în valoare de 11.904.954 lei, iar pentru 

persoanele juridice s-au emis 748 somaţii în valoare de 8.843.919 lei.

 Pana la data de 31 octombrie 2019 s-au  primit, înregistrat, evidenţiat, repartizat spre soluţionare  sau 

eliberare către solicitant un numar de 122.630 lucrări, după cum urmează:

 Declarații fiscale :

 - pentru dobândire proprietate=31.278, din care: clădiri- 8.306; auto = 21.204; teren = 549; taxe 

firmă/reclamă/ publicitate =1.028; taxa spectacol = 191;

-pentru incetare rol/radiere proprietate = 13.850, dintre care: clădiri : 1.208; auto = 12.642.

 Cereri diferite: 3.331, din care: scutire/reducere impozit = 2.302; restituiri, virări, compensări : 1029.



RAPORT DE ACTIVITATE

 Alte lucrari: (depuneri acte, recalculări impozit, executori judecatoresti, 

modificări, citatii, contestatii):  46.190

 S-au înregistrat un număr de 27.981 cereri pentru eliberarea de  

certificate fiscale, dintre care:

- pentru cladiri/ teren: 17.901, din care: la termen:  17.381; la urgență: 520;

- pentru auto 9.227:, dintre care: la termen:  8.983; la urgență :244;

-alte destinații -853.



INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

 Pentru anul 2020, impozitele și taxele locale au fost indexate cu rata inflației în cuantum de 4,6%

conform datelor primite de la Direcția Județeană de Statistică Prahova, prin Hotărârea

Consiliului Local nr.100/2019, potrivit art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, precizează clar obligația indexării impozitelor și taxelor locale:

” (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care

este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30

aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei

Publice şi Fondurilor Europene.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul

fiscal următor. ”



INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

Impozitele şi taxele locale care au fost indexate prin HCL nr.100/2019 sunt:

a) impozitul pe clădiri:- impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice ;

b) impozitul şi taxa pe teren:- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoane fizice și juridice

c) impozitul pe mijloacele de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelorde reclama şi publicitate: taxa pentru afisaj in scop de 

reclama si publicitate ;

f) taxe speciale: taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentã. 



INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

g) alte taxe locale: taxe pentru pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrari, pentru desfacerea
de produse ce fac obiectul comertului in piete, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari
sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete
inchise, suporti pentru obiecte de publicitate si pentru manifestari ocazionale s.a..; taxa pentru utilizarea
domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de catre contribuabilii
persoane fizice/juridice, in functie de numarul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea
domeniului public ; taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa;
h) limitele minime şi maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal .

 ATENȚIE!!!

- Nu se indexează cotele de impozitare !

- Impozitul pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice și juridice nu suferă
modificări ca urmare a indexării, deoarece, în acest caz, impozitul se calculează prin aplicarea unei
cote la valoarea impozabilă.



BONIFICAŢIA ACORDATĂ PENTRU PLATAANTICIPATĂ A IMPOZITELOR 

DATORATE BUGETULUI LOCAL

 Pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor, până la 31 martie, contribuabilii – persoane fizice
și juridice, beneficiază de o bonificaţie, după cum urmează:

 - 10% în cazul impozitului pe clădiri;

 - 10% în cazul impozitului pe teren;

 - 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, Consiliul Local poate acorda

o bonificație de până la 10% contribuabililor care își achită integral, cu anticipație, debitele pe care la
datorează.



A. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

 Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea

la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în

termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1

ianuarie a anului următor.

 Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri

sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri

 În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile

a clădirii se identifică, valoarea impozabilă corespunzătoarematerialului cu ponderea cea mai mare.



A. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci

suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un

coeficient de transformare de 1,4.

 În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul

de corecţie se reduce cu 0,10.

 Valoarea impozabilă a clădirii, determinată, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum

urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de

referinţă;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1

ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1

ianuarie a anului fiscal de referinţă.



A. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

 Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi valorilor prevăzute de 

art. 457 alin. (2) din Codul fiscal, se au în vedere instalaţiile cu care este dotată clădirea, respectiv:

a) se încadrează în categoria clădirilor prevăzute cu instalații, acele clădiri care sunt dotate, cumulativ, 

cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire;

b) se încadrează în categoria clădirilor fără instalații acele clădiri care nu se regăsesc în explicaţiile de 

la lit. a), respectiv cele care nu au niciuna dintre aceste instalaţii sau au doar una, două ori trei dintre ele.

 Menţiunea cu privire la existenţa sau inexistenţa instalaţiilor se face prin declaraţia contribuabilului.

 În cazul unei clădiri ai cărei pereţi exteriori sunt construiţi din materiale diferite, tipul clădirii va fi 

considerat cel corespunzător materialului care are pondereacea mai mare, aşa cum reiese din proiectul

care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire, iar în lipsa acestuia pe baza declaraţiei pe propria

răspundere a contribuabilului.



A. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

 Exemplu  de calcul a impozitului pentru o clădire care are în componență parter -60mp, mansardă-50mp și subsol -15mp, 
situată în zona A a localității:

I Clădire prevăzută cu instalații:

a) parter: 60mp*1013.40 (norma prevăzută de lege)*2,5(coeficient zonă)*0,09%(cota de impozitare)= 137 lei
b) mansarda :Impozitul pe clădiri reprezintă 75% din suma aplicată cladirii: 50 mp *1013,40 (norma prevăzută de
lege)*2,5(coeficient zonă)*0,09%(cota de impozitare)*75% = 86 lei;
c) subsol : Impozitul pe clădiri reprezintă 50% din suma aplicată cladirii: 15mp* 1013,40 (norma prevăzută de lege)*2,5(coeficient
zonă)*0,09%(cota de impozitare)*50% = 17 lei.

Total impozit datorat pentru clădirea cu instalații =240 lei.

II Clădire fără instalații:

a) parter: 60mp*608.04 (norma prevăzută de lege)*2,5(coeficient zona)*0,09%(cota de impozitare)= 82 lei
b) mansarda :Impozitul pe clădiri reprezintă 75% din suma aplicată cladirii: 50 mp* *608,04 (norma prevăzută de
lege)*2,5(coeficient zonă)*0,09%(cota de impozitare)*75% = 51 lei;
c) subsol : Impozitul pe clădiri reprezintă 50% din suma aplicată cladirii: 15mp* 608,04(norma prevăzută de lege)*2,5(coeficient
zonă)*0,09%(cota de impozitare)*50% = 10 lei.

Total impozit datorat pentru clădirea fără instalații =143 lei.

Diferența de impozit pentru clădirea prevăzută cu instalații față de cea fără instalații = 97 lei.



I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE

1. Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale

 Potrivit art. 457 alin.1 din Codul fiscal, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă,

aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin

aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

 Pentru anul 2020, propunerea este de menținere la nivelul anului 2019 a cotei de  

0,09%.

 Nivelul normei prevăzută de lege pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii, a fost 

indexat cu rata inflației conform  HCL100/2019.



II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE

 Impozitul pe cladirile rezidenţiale şi clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,09% asupra valorii impozabile pe metru patrat de 

suprafata construita desfasurata a cladirii, determinata potrivit tabelului următor:

Tipul cădirii Nivelurile pentru anul 2019

Valoare impozabilă lei/mp

Nivelurile pentru anul 2020 indexate cu rata 

inflației cf HCL100/2019

Valoare impozabilă lei/mp

Cu instalaţii,  de apă, 

canalizare, electrice si încălzire

(condiţii cumulative)

Fara instalaţii de apă, 

canalizare electrice sau de 

încălzire

Cu instalaţii,  de apă, canalizare,

electrice si încălzire (condiţii

cumulative)

Fara instalaţii de apă, 

canalizare electrice sau de 

încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida, arsa sau din

orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
1013,40 608,04 1060,02 636,01

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din

valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
304,02 202,68 318 212

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa

sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
202,68 177,35 212 185.51

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida

nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau

chimic

126,68 76,01 132,51 79,51

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 

la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri

prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii    

75% din suma care s-
ar aplica cladirii    

75% din suma care s-ar 

aplica cladirii    

75% din suma care s-

ar aplica cladirii    

F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 

la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare

dintre tipurile de cladiri prevazute la lit A-D

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii    

50% din suma care s-
ar aplica cladirii    

50% din suma care s-ar 

aplica cladirii    

50% din suma care s-

ar aplica cladirii    



II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE

 Exemplu de calcul al impozitului pentru cladirea rezidentiala pentru un apartament cu 2 camere in 

suprafata construita de 60 mp, situat in zona A in cadrul localitatii:

 Impozit 2019: 60*1013,40*2,5*0,09%=137 lei.

 Impozit 2020: 60*1060,02*2,5*0,09%=143 lei.

 Diferență impozit clădire 2020/2019(în urma indexării): 143 lei -137 lei= 6 lei.

Nr.

crt.

Denumire indicator Anul fiscal 2019 Anul fiscal 2020

1 Suprafata construită apartament 60 60

2 Norma din lege 1013,40 1060,02

3 Coeficient corecție zona 2,5 2,5

4 Cota de impozitare 0,09% 0,09%

5 Impozit pe clădire 137 lei 143 lei 



II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE

 1.2 În cazul contribuabililor care dețin mai multe clădiri rezidențiale pe raza
municipiului Ploiești pentru anul 2020, propunerea este de:

- menținerea de aplicare a cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de
domiciliu;

- menținerea de aplicare a cotei de 0,2 % pentru a doua clădire şi următoarele, în afara
celei de la adresa de domiciliu.

 Nu intră sub incidenţa prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire legală.

Potrivit art. 955 din Codul Civil - moştenirea legală se referă la patrimoniul defunctului
care se transmite, în măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin
testament.



II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE

2. Impozitul datorat pentru clădirile nerezidențiale

 Potrivit art.458 alin.1 din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% .

 Pentru anul 2019, la nivelul municipiuluiPloiești, prin HCL 572/2018 a fost stabilită cota de 
0,2%.

 Pentru anul 2020, propunerea este de menținere la nivelul anului 2019 a cotei de 0,2%.

 Exemplu de calcul al impozitului pentru cladirea nerezidentiala:

pentru un apartament cu 3 camere, dobandit in ultimii 5 ani anteriori anului 2020, la un pret de achizitie de
45.000 euro, curs de schimb -4,77 lei, cota aplicata asupra valorii impozabile -0,2%:

Impozitul datorat: 45.000 E (valoarea de achiziţie) *4,77lei(curs schimb)*0,2%(cota de impozitare)=
429 lei.



III. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE

1. Impozitul datorat pentru clădirile rezidențiale

 Potrivit art. 460. alin.(1) din Codul fiscal, pentru clădirile rezidenţiale a căror valoare a fost actualizată în 
ultimii 3 ani pe baza unui raport de evaluare, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii
impozabile actualizată.

 Pentru anul 2019, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 572/2018 a fost stabilită cota de 0,18%.Pentru 
anul 2020, propunerea este de menținere la nivelul anului 2019 a cotei de 0,18%.

 Exemplu :pentru o clădire rezidențială deținută de o persoană juridică, cu valoare impozabilă înregistrată în
evidența organului fiscal, în sumă de 100.000 lei :

100.000*0,19%= 190 lei.

 100.000*0.18%=180 lei.

Nr. crt Denumire indicator Anul fiscal 2020

1 Valoare impozabilă 100.000

2 Cota de impozitare 0,18 %

3 Impozit pe clădiri 180 lei



III. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE

III.1 CLĂDIRI REZIDENȚIALE

 Pentru anul 2019, în cazul persoanelor juridice, care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri

rezidenţiale, de la a doua proprietate în sus, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 572/2018 a fost stabilită

cota de 0,27% (la cota de 0,2% s-a aplicat cota adiţională de 35%).

 Pentru anul 2020, propunerea este de menținere la nivelul anului 2019 a cotei de 0,27% (la cota de 0,2% s-a

aplicat cota adiţională de 35%).

 Exemplu :în cazul în care agentul economic deține mai multe clădiri rezidențiale, pentru a doua clădire

rezidențială, cu valoare impozabilă actualizată, înregistrată în evidența organului fiscal, în sumă de 100.000 lei :

 100.000*0.27%=270 lei

Nr. crt Denumire indicator Anul fiscal 2020

1 Valoare impozabilă 100.000

2 Cota de impozitare 0,27 % (la cota de 0,2% s-a aplicat cota adițională de

35% -conform art 489 alin.(2) – Cod fiscal)

3 Impozit pe clădiri 270 lei



III. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE

III.2 CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE

 2. Impozitul datorat pentru clădirile nerezidențiale

 Potrivit art. 460. alin.(2) din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%,
inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii . Potrivit art.489 din Codul fiscal, la această cotă se poate aplica o cotă
adițională de până la 50%.

 Pentru anul 2019, pentru clădirile a căror valoare impozabilă a fost actualizată în ultimii 3 ani, la nivelul municipiului
Ploiești, prin HCL 572/2018 a fost stabilită cota de 1,35% (la cota de 1,3% s-a aplicat cota adiţională de 4%).
Pentru anul 2020, propunerea este de menținere la nivelul anului 2019 a cotei de 1,35%.

 Exemplu :pentru o clădire nerezidențială a cărei valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
deținută de o persoană juridică, cu valoare impozabilă rezultată în urma unui raport de evaluare, în sumă de 100.000
lei :

 Diferență impozit 2020/2019 = 0 lei.

Nr. crt Denumire indicator Anul fiscal 2019 Anul fiscal 2020

1 Valoare impozabilă 100.000 100.000

2 Cota de impozitare 1,35% 1,35%

3 Impozit pe clădiri 1350 lei 1350 lei



III. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE

 Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31
decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa 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;
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;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

 Pentru anul 2019, în cazul în care proprietarul clădirii rezidențiale sau nerezidențiale nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri, prin HCL 572/2018 a fost stabilită cota de 7,5% (la cota de 5% a fost aplicată cota 
adițională de 50%).

 Pentru anul 2020, propunerea este de menținere la nivelul anului 2019 a cotei de 7,5% .

 Exemplu : pentru o clădire nerezidențială deținută de o persoană juridică, cu valoare impozabilă ce nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani, în sumă de 100.000 lei.
Impozitul pe clădire datorat = 100.000 lei (valoarea impozabilă) *7, 5% (în conformitate cu prevederile art.489 alin.(2) din Codul fiscal, la cota de 5% s-a aplicat
cota adiţională de 50%)=7500 lei.

 3. Impozitul datorat pentru clădirile mixte

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru
suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 



B. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

 Pentru anul 2020, nivelurile normei prevăzute de lege pentru stabilirea impozitului pe teren au fost indexate

cu rata inflației conform HCL 100/2019.

 1. Impozitul/taxa datorat pentru terenurile curți construcții

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu

construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma

corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul/taxa*)  pe  terenurile amplasate  în  intravilan – terenuri cu constructii  -lei / ha –

Zona în

cadrul localităţii

Nivelurile pentru anul 2019

conform HCL 572/2018

Nivelurile pentru anul 2020 indexate cu rata 

inflației cf. HCL 100/2019

Persoane  fizice
Persoane 

juridicePersoane  fizice Persoane juridice

0 1 2 3 4

A
7840,68 9405,37 8201,35 9838,02

B
5927,38 7110,02 6200,04 7437,08

C
4055,63 4865,34 4242,19 5089,15

D
1927,49 2312,58 2016,15 2418,96



B. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

 Exemplu calcul impozit pe teren curți construcții:

 Teren curti constructii – in suprafata de 450 mp, situat in zona A de impozitare a localitatii:

 2019 Impozit pe teren: 450*0,78407=353 lei.

 2020 Impozit pe teren: 450*0,82014=369 lei.

 Diferență impozit 2020/2019(urmare indexării): 369 lei - 353 lei=16 lei.

Nr. 

crt.

Denumire indicator Anul fiscal 2019 Anul fiscal 2020

1 Suprafața teren 450 450

2 Norma prevăzută de lege 0,78407 0,82014

3 Impozit pe teren 353 369



C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 Pentru anul 2019, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 572/2018 au fost stabilite nivelurile minime prevăzute de lege pentru impozitul pe

mijloacele de transport. Pentru anul 2020, propunerea este de menţinere la nivelul anului 2019 a nivelurilor pentru impozitul pe mijloacele de 

transport, indexate cu rata inflației conform HCL 100/2019.

 În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de 

capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare:

Tipul mijlocului de transport Nivelurile 2019 conform HCL 572/2018

Nivelurile pt.  anul 2020 indexate cu rata inflației 

cf. HCL 100/2019

- lei / an / 200 cm³ sau fracţiune - - lei / an / 200 cm³ sau fracţiune -

I. Vehicule inmatriculate
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,11 8,48

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitateacilindrică de peste1.600 cm3

9,12 9,54

Autoturismecu capacitatea cilindricaintre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 18,25 19,09

Autoturismecu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 72,97 76,33

Autoturismecu capacitatea cilindricaintre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 145,93 152,64

Autoturismecu capacitatea cilindricade peste 3.001 cmc 293,89 307,41

Autobuze, autocare, microbuze 24,33 25,45

Alte autovehicule um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30,41 31,81

Tractoare inmatriculate 18,25 19,09

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistratecu capacitate cilindrică x x

1.1. Vehicule înregistratecu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 3,04 3,18

1.2. Vehicule înregistratecu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 5,07 5,30

2. Vehicule fară capacitate cilindrică evidenţiată 152,01 159



C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Exemplu - pentru un mijloc de transport cu capacitatea cilindrica de 1400 cmc:

 - Anul 2019: Impozit auto : 1400/200*8,11 = 57 lei/an.

 - Anul 2020: Impozit auto : 1400/200*8,48 = 59 lei/an.

 Diferență impozit auto 2020/2019 (urmare indexării)= 2 lei.



C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

În evidența SPFL sunt înregistrate, pe categorii, la persoane fizice și juridice, un număr total 103.432 de mijloace de 

transport, din care:

Nr.crt. Tip Vehicul Număr 

1 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de până la 1600 cm3 56.482

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv 23.098

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv 2.905

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv 1.772

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3000 cm3 323

6 Alte categorii (autobuze, autocamioane, remorci etc.) 18.852



D. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI

PUBLICITATE

1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si 

audiovizuale

Potrivit art.477 – Cod fiscal, nivelul taxei este cuprins între 1% şi 3% aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și

publicitate.

 Pentru anul 2019, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 572/2018 a fost stabilită cota de 3%. Pentru anul 2020, 

propunerea este de menţinere la nivelul anului 2019,

2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 Potrivit art.478 – Cod fiscal, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate :

 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 32 lei, 

inclusiv;

 b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 

până la 23 lei, inclusiv.



D. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI

PUBLICITATE

Nota : la nivelurile prevăzute în Codul fiscal s-a aplicat cota adițională de 18% conform art.491-Cod fiscal.

La nivelul municipiului Ploiești pentru anul 2020  propunerea este de menţinere la nivelul anului 2019 a taxei stabilită prin HCL 

572/2018, indexată cu rata infllației conform HCL 100/2019:

Categorie
NIVELURILE  pt.  anul

2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE  PT.  ANUL 2020 

indexate cu rata inflației 4,6% CF. 

HCL  100/2019

Afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o

activitate economica

38,51 40,28

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru

reclama si publicitate
27,37 28,63



E. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 Potrivit art.481- Cod fiscal impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea unei cote la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, astfel:

- 2% - pentru manifestări artistice de teatru, de operă, de operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională ;

– 5 %- pentru oricare altă manifestare artistică sau distractivă faţă de cele enumerate la punctul 1.

În municipiul Ploiești , în anul 2019, nivelul coteide impozit pe spectacole a fost stabilit astfel:

 Pentru anul 2020, propunerea este de menţinere a cotei de impozit la nivelul anului 2019:

Felul activitatii artistice sau distractive Nivelul

impozitului

Pentru manifestări artistice de teatru, de operă, de operetă, concert filarmonic sau altă manifestare

muzicală, prezentarea unui film la  cinematograf,  un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă

internă sau internaţională ;

2%

Pentru oricare altă manifestare artistică sau distractivă faţă de cele enumerate la punctul 1 5%



F. FACILITĂȚI FISCALE

 Facilitățile fiscale se acordă fie prin efectul legii, pentru categorii stabilite prin Codul fiscal, fie prin hotărâri ale Consiliului
local, de asemenea pentru categoriile prevăzute prin Codul fiscal.

I. În anul 2019, pentru persoane fizice au fost acordate, prin efectul legii, următoarele facilități fiscale:
a)- scutire pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și
văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor
S-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri , teren și a impozitului auto pentru un număr de 341 contribuabili, în
sumă totală de 69.841 lei, din care:
- impozit pe clădire - în sumă de 41.208 lei;
- impozit pe teren - în sumă de 26.751 lei;
- impozit auto – în sumă de 1.882 lei.

b) scutire pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului,
pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 .

S-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri, pe teren și a impozitului auto pentru un număr de 498 contribuabili, în
sumă totală de 115.342 lei, din care:
- impozit pe clădire - în sumă de 60.250 lei;
- impozit pe teren - în sumă de 18.400 lei;
- impozit auto – în sumă de 36.692 lei.



F. FACILITĂȚI FISCALE

c)- scutire pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflate în

proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul

I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor

încadraţi în gradul I de invaliditate.

S-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri , teren și a impozitului auto pentru un număr de

6.288 contribuabili, în sumă totală de 1.066.369 lei, din care:

- impozit pe clădire - în sumă de 588.602 lei;

- impozit pe teren - în sumă de 164.999 lei;

- impozit auto – în sumă de 312.768 lei.

d) Scutire de la plata impozitului pe un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004 .

In anul 2019 au beneficiat de această facilitate, un număr de 68 contribuabili, în sumă totală de 24.080
lei.

http://lege5.ro/App/Document/gu3tanbq/legea-recuno-tin-ei-pentru-victoria-revolu-iei-rom-ne-din-decembrie-1989-i-pentru-revolta-muncitoreasc-anticomunist-de-la-bra-ov-din-noiembrie-1987-nr-341-2004?pid=210892756&d=2015-07-20
http://lege5.ro/App/Document/gu3tanbq/legea-recuno-tin-ei-pentru-victoria-revolu-iei-rom-ne-din-decembrie-1989-i-pentru-revolta-muncitoreasc-anticomunist-de-la-bra-ov-din-noiembrie-1987-nr-341-2004?pid=210892785&d=2015-07-20
http://lege5.ro/App/Document/gu3tanbq/legea-recuno-tin-ei-pentru-victoria-revolu-iei-rom-ne-din-decembrie-1989-i-pentru-revolta-muncitoreasc-anticomunist-de-la-bra-ov-din-noiembrie-1987-nr-341-2004?pid=&d=2015-07-20


F. FACILITĂȚI FISCALE

e)- scutire de la plata impozitului pe clădiri și pe teren aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la

art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006.

S-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru un număr de 219, în sumă

totală de 30.072 lei, din care:

- impozit pe clădire - în sumă de 26.261 lei;

- impozit pe teren - în sumă de 3.811 lei.

f) - scutire de 50% la plata impozitului cazul mijloacelor de transport hibride, scutire de 100% de la plata impozitului

pentru autovehiculele acționate electric, de epoca.

In anul 2019 au beneficiat de această facilitate, un număr de  274 contribuabili, în sumă totală de 198.985 lei.



F. FACILITĂȚI FISCALE

Facilități fiscale acordate în anul 2019, persoanelor juridice:

S-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri, teren și a impozitului auto pentru un număr de 489

contribuabili, în sumă totală de 147.606.468 lei, din care:

Nr.crt. Semnificatie

Nr.persoane

beneficiare

Suma aferenta 

impozit cladire 

Suma aferenta 

impozit teren

Suma aferenta 

mijloace auto 

1 Clădiri proprietate de stat 120 127.947.738 28.140

2 Clădiri sector apărare 1 558.239

3 Auto hibride+100% scutire 211 576.072

4 Scutire culte religioase 57 1.273.625 109.408

5

Scutire prin HCL(Parcul Industrial, 

transportatorii, organizațiile/asociatiile nonprofit) 21 748.241 89.181 81.586

6 Scutire UAT 4 9.293.937 952.954 9.360

7 Scutire unități de învățământ 13 218.129 67.245

8 Teren proprietate de stat 57 - 5.592.791

9 Teren sector apărare 1 - 12.352

10 Teren zonă de protecție 3 45.548

11 Scutire unități sanitare 1 1.889 33



F. FACILITĂȚI FISCALE

 Facilitățile fiscalecare se acordă prin hotărârede consiliu local:

I. Pentru persoane fizice :

a) Scutire de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea

sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv

pentru persoanele fară venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă

de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren deţinută (dacă

este mai mare de 500mp) şi cei 500 mp scutiţi prin prezenta hotărâre.Scutirea se acordă doar pentru cota 

deţinută de contribuabili şi cu condiția ca acesta să deţină în proprietate un singur imobil.

In anul 2019, la această categorie de contribuabili, s-au acordat scutiri de la plata impozitului pe

clădiri și/sau teren un număr de 315 ploieșteni, în sumă totală de 32.455 lei, din care:

- impozit pe clădire - în sumă de 23.863 lei;

- Impozit pe teren - în sumă de 8.592 lei.



F. FACILITĂȚI FISCALE

b) Scutire de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren pentru orfanii aflaţi în în evidenţa autorităţii
tutelare. Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia.
In anul 2019, la această categorie, nu au fost solicitate scutiri de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren.

c) Scutire de la plata impozitului pe clădire şi pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric, pentru
clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice.
La această categorie, s-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri și teren un număr de 43 contribuabili
ploieșteni, în sumă totală de 28.587 lei, din care:
- impozit pe clădire - în sumă de 25.813 lei;
- Impozit pe teren - în sumă de 2.774 lei.
d) Scutire de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare. Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maxim 500 mp.
Contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren deţinută (dacă este mai mare de 500mp) şi cei 500 mp
scutiţi prin prezenta hotărâre.
S-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren un număr de 74 contribuabili ploieșteni, în sumă
totală de 21.737 lei, din care:
- Impozit pe clădire - în sumă de 16.682 lei;
- Impozit pe teren - în sumă de 5.055 lei.

http://lege5.ro/App/Document/gu3tanbq/legea-recuno-tin-ei-pentru-victoria-revolu-iei-rom-ne-din-decembrie-1989-i-pentru-revolta-muncitoreasc-anticomunist-de-la-bra-ov-din-noiembrie-1987-nr-341-2004?pid=210892756&d=2015-07-20
http://lege5.ro/App/Document/gu3tanbq/legea-recuno-tin-ei-pentru-victoria-revolu-iei-rom-ne-din-decembrie-1989-i-pentru-revolta-muncitoreasc-anticomunist-de-la-bra-ov-din-noiembrie-1987-nr-341-2004?pid=210892785&d=2015-07-20
http://lege5.ro/App/Document/gu3tanbq/legea-recuno-tin-ei-pentru-victoria-revolu-iei-rom-ne-din-decembrie-1989-i-pentru-revolta-muncitoreasc-anticomunist-de-la-bra-ov-din-noiembrie-1987-nr-341-2004?pid=&d=2015-07-20


ȘTIAȚI CĂ?

În evidențele fiscale sunt:

1. Clădiri
 Număr de contribuabili persoane fizice care dețin în proprietate clădiri – 120.403;
 Număr total de contribuabili persoane juridice care dețin în proprietate clădiri- 1.791.

În municipiul Ploiești sunt înregistrate:
 68.094 –apartamente deținute de persoane fizice;
 25.985 –case deținute de persoane fizice.
 2.014 persoane fizice –dețin 2 clădiri în afara celei de domiciliu;
 548 persoane fizice –dețin 3 clădiri în afara celei de domiciliu;
 363 persoane fizice –dețin mai mult de 3 clădiri în afara celei de domiciliu.

2. Mijloace de transport

 Număr de contribuabili persoane fizice care dețin în proprietate mijloace de transport -61.308, din care:
- 46.460 persoane fizice dețin un singur mijloc de transport;
- 11.216 persoane fizice dețin 2 mijloace de transport;
- 2.592 persoane fizice dețin 3 mijloace de transport;
- 666 persoane fizice dețin 4 mijloace de transport;
- 232 persoane fizice dețin 5 mijloace de transport;
- 202 persoane fizice dețin peste 6 mijloace de transport.

 Număr de contribuabili persoane juridice care dețin în proprietate mijloace de transport -4.730.



Vă mulţumim pentru participare!


