ORASUL AGNITA
ANEXA 1 la HCL nr__________.
TAB LO U L
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017
I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.457 ALIN.(2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL , ÎN CONDIŢIILE
ART.491 ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.493 ALIN.(7)
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul PERSOANELOR FIZICE
Art.457 alin.(2)
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
ÎN ANUL FISCAL 2017
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/m² - lei/m² Tipul clădirii
Cu instalaţii de apă,
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare, electrice şi
canalizare,
canalizare, electricitate
încălzire (condiţii
încălzire (condiţii
electricitate sau
sau încălzire
cumulative)
cumulative)
încălzire
0
1
2
3
4

1

A. Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

1000

600

1.000

600

300

200

300

200

200

175

200

175

125

75

125

75

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

2

F. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
mansardă, utilizate în alte scopuri
decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la
lit. A-D

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica
clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica
clădirii

Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice
Nr. crt
Tipuri de cladiri

COTELE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL 2016
( %)

1

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2017 ( %)

Art.457 alin. (1)
0,095%
0,095%
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă
2
Art.458 alin.(1)
0,2%
0,2%
clădiri
nerezidenţiale
achiziţionate,
construite sau reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă
3
Art. 458 alin. (3)
0,4%
0,4%
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi
din domeniul agricol
4
Art. 458 alin. (4)
2%
2%
Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii
5 ani anteriori anului de referinţă
În cazul clădirilor nerezidenţiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
3

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Cladire rezidentială= 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;
Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi
altele asemenea

Nr. crt

1.

2.

3.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 460 din Legea NR. 227/2015 privind Codul Fiscal
COTELE APLICATE
COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
PENTRU ANUL FISCAL
Tipuri de cladiri
2016
2017
( %)
( %)
art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015
0,3%
0,2 %
Clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3
ani, anteriori anului fiscal de referinţă
art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015
1,5%
1,3%
Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3
ani, anteriori anului fiscal de referinţă
art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015
5%
5%
Clădirile rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale nereevaluate în
ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
4

4.









art. 460 alin (3) lit.a. din legea nr. 227/2015
0,4%
0,4%
Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute
de persoane juridice utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată 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 fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de
utilizatorul final.
Cota de impozitare pentru clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă s-a
majorat, conform art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 0%
Cota de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă s-a
majorat, conform art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 0%
Scutiri de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda in conditiile art. 456 din legea 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
PRECUM SI ALTA CATEGORIE DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII IN SUPRAFATA DE PANA LA 400 mp
Art.465 alin.(2)
Nivelul impozitului/taxei, corespunzător
Nivelul impozitului/taxei, corespunzător localităţilor de
localităţilor de rangul III aplicat în anul fiscal
Zona în cadrul
rangul III aplicabil în anul fiscal 2017
2016
Localităţii
Persoane fizice
A

6.545

Persoane juridice
6.545

Persoane fizice
6.545

5

Persoane juridice
6.545

B
C
D

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.447
2.113
1.230

4.447
2.113
1.230

4.447
2.113
1.230

4.447
2.113
1.230

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
-ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢIIpentru suprafata ce depaseste 400 mp
Persoane fizice
Art.465 alin.(4)
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
ÎN ANUL FISCAL 2017
Categoria de folosinţă
- lei/ha**
- lei/ha**
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Teren arabil
28
21
19
15
28
21
19
15
Păşune
21
19
15
13
21
19
15
13
Fâneaţă
21
19
15
13
21
19
15
13
Vie
46
35
28
19
46
35
28
19
Livadă
53
46
35
28
53
46
35
28
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
28
21
19
15
28
21
19
15
forestieră
Teren cu ape
15
13
8
0
15
13
8
0
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
0
0
0
0
Teren neproductiv
0
0
0
0
0
0
0
0
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al
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rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a
procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1m2=0,0001ha.
 Suma corespunzatoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent rangului localitati, care în cazul orasului Agnita de rang
III este 3,00.
 Impozitul/taxa pe teren rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0% conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1

Categoria de folosinţă
1
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie

A
31
50
28
28

Persoane juridice
Art.465.alin.(6)si(7)
lei/ha
NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Zona
B
C
28
26
48
45
26
22
26
22

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Toate zonele
D
22
42
20
20

27
46
24
24

55

53

50

48

52

0

0

0

0

0

56

53

50

48

52

0

0

0

0

0

16

14

12

8

12

0

0

0

0

0

7

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
6
5
2
1
4
piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole
34
31
28
26
30
9
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
0
10 Teren neproductiv
0
0
0
0
0
Pentru anul 2016 suma corespunzătoare din tabel se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent rangului localitatii si zona din cadrul
localitatii: zona A =2,3. zona B= 2,2, zona C= 2,1 si zona D =2,0.
 Impozitul/taxa pe teren rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0% conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
8

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Persoane fizice si juridice
Art.465 alin.(7)
lei/ha
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
ÎN ANUL FISCAL 2017
Categoria de folosinţă
Zona
Toate zonele
1
A
B
C
D
Teren cu construcţii
31
28
26
22
27
Arabil
50
48
45
42
46
Păşune
28
26
22
20
24
Fâneaţă
28
26
22
20
24
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
55
53
50
48
52
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
0
0
0
0
0
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
56
53
50
48
52
nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
0
0
0
0
0
8

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
16
14
12
8
12
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
7.1
0
0
0
0
0
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
8
6
5
2
1
4
piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole
34
31
28
26
30
9
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
0
10 Teren neproductiv
0
0
0
0
0
Suma corespunzătoare din tabel se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent rangului localitatii si zona din cadru localitatii: zona A
=2,3. zona B= 2,2, zona C= 2,1 si zona D =2,0.
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0 % .
 conform art.489 din Legea 227/2014 privind Codul fiscal
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CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)

I.

Vehicule înmatriculate

NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ
sau fracţiune din aceasta

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ sau
fracţiune din aceasta

8

8

1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600
cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu
capacitate cilindrică de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

8
18
9

9
18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
72
72
cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
144
144
cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
290
290
3.001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
24
24
8. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa
30
30
totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
18
18
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică
Lei/200cmᶾ
Lei/200cmᶾ
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
4
4
4.800 cm3
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
6
6
3
4.800 cm
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
- 50 lei/an/vehicul în cazul mopedelor şi
- 50 lei/an/vehicul în cazul mopedelor şi a
Lei/an/vehicul
a vehiculelor cu tracţiune animală;
vehiculelor cu tracţiune animală;
-150
lei/an/vehicul
pentru
restul
-150 lei/an/vehicul pentru restul vehiculelor
vehiculelor înregistrate la Primăria orasului înregistrate la Primăria Orasului Agnita şi care nu
Agnita și care nu au carte de identitate au carte de identitate pentru evidenţierea
pentru evidențierea capacității cilindrice.
capacităţii cilindrice.
Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

2016
Impozitul, în lei

10

2017
Impozitul, în lei

I. Două axe
1. Masa de cel puţin 12
mica de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13
mica de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14
mica de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15
mica de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
II. Trei axe
1. Masa de cel puţin 15
mica de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17
mica de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19
mica de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21
mica de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23
mica de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25
mica de 26 tone

tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai

tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472
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Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23
mica de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25
mica de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27
mica de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29
mica de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31
mica de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai
tone, dar mai

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică
de 18 tone

947

1.472

947

1.472

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

2016
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatică sau un
suspensie pentru
echivalent
axele motoare
recunoscut

2017
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

12

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică
de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică
de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică
de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică
de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică
de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică
de 36 tone
8 .Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
de 38 tone

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

414

747

414

747

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1.429

871

1.429

1.429

1.984

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012
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9. Masa de cel puţin 38 tone
1.984
3.012
1.984
3.012
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1.579
2.197
1.579
2.197
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
2.197
2.986
2.197
2.986
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
2.197
2.986
2.197
2.986
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1.395
1.937
1.395
1.937
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
1.937
2.679
1.937
2.679
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică
2.679
3.963
2.679
3.963
de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
2.679
3.963
2.679
3.963
V. 3+3
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
794
960
794
960
de 38 tone
2 .Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
960
1.434
960
1.434
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică
1.434
2.283
1.434
2.283
de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
1.434
2.283
1.434
2.283
Art.470 alin.(7)
Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
ÎN ANUL FISCAL 2017
Masa totală maximă autorizată
Impozitul, în lei
Impozitul, în lei
a. Până la 1 tonă, inclusiv
9
9
14

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
52
d. Peste 5 tone
64
64
Art.470 alin.(8) Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
21
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
56
3. Bărci cu motor
210
210
4. Nave de sport şi agrement *)
500
500
5. Scutere de apă
210
210
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
559
559
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
909
909
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
1.398
1.398
d) peste 4.000 CP
2.237
2.237
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
182
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
182
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone,
280
280
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
490
490
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.
 Impozitul pe mijloacele de transport rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal
 Scutirile pentru impozitul pe mijloacele de transport reglementate la Capitolul IV se acorda conform art. 469 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal
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CAPITOLUL V – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, în mediu urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
Art.474 alin.(1)

f) Peste 1.000 m²
Art 474 alin (3)

Art.474 alin.(4)

Art.474 alin.(5)

Art.474 alin.(6)

Taxa pentru prelungirea unui certificat
de urbanism
Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari
sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială
sau clădire-anexă

NIVELURILE APLICATE ÎN
ANUL FISCAL 2016
Taxa, în lei
6
7
9
12
14
14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Taxa, în lei
6
7
9
12
14
14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizatiei initiale

15 lei

15 lei

0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 1% din valoarea autorizată a
construire pentru alte construcţii decât lucrărilor de construcţie, inclusiv
cele menţionate la alin. (5)
valoarea instalaţiilor aferente.
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1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor
aferente.

Art. 474 alin.(8)

Art.474 alin.(9)

Art.474 alin.(10)

Art.474 alin.(12)

Art.474 alin. (13)

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de
30% din cuantumul taxei pentru
construire
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 0,1% din valoarea impozabilă
desfiinţare, totală sau parţială, a unei stabilită
pentru
determinarea
construcţii
impozitului pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.

0,1% din valoarea impozabilă stabilită
pentru determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în
etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri

8 lei /mp. afectat
10 lei/ mp. excavari

15 lei /mp. afectat - foraje
15 lei/ mp.afectat -excavari

3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.

2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.
.
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Art. 474 alin. (14)

Art.474 alin.(15)

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru autorizarea amplasării de
8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
pătrat de suprafaţă ocupată de
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj,
construcţie.
firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
- persoane fizice 30 lei
Taxa aviz spargere in vedere bransamente -persoane juridice 100 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de
9 lei
nomenclatură stradală şi adresă

8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat
de suprafaţă ocupată de construcţie.

13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

-persoane fizice 30 lei
-persoane juridice 100 lei
9 lei

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art.475 Alin.(1)

Art.475 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor
20 lei
sanitare
Taxele pentru eliberarea atestatului de
60 lei/buc. - atestat de producător
producător, respectiv pentru eliberarea
10 lei/buc.- carnet de comercializare
carnetului de comercializare a produselor
a produselor din sectorul agricol din sectorul agricol
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20 lei
60 lei/buc. - atestat de producător
15 lei/buc.- carnet de comercializare a
produselor din sectorul agricol

Art.475 alin.(3)

Persoanele a căror activitate se încadrează în
grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive potrivit
Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local
al comunei, oraşului sau municipiului, după
caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se
desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, în sumă de:

a) până la 4.000 lei, pentru o -1.740 lei autorizatie si 870 lei ptr.
suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
viza
b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o -4.000 lei autorizatie si 2.000 lei ptr.
suprafaţă mai mare de 500 m2.
viza


-1.740 lei autorizatie si 870 lei ptr. viza
-4.000 lei autorizatie si 2.000 lei ptr. viza

Scutirile de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor reglementate la capitolul V se acorda conform art. 476 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi publicitate
COTA APLICATA PENTRU ANUL
FISCAL 2016
Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi publicitate
% din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA
ART. 477
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COTA APLICABILA PENTRU ANUL
FISCAL 2017
% din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA

Servicii de reclamă şi publicitate încheiate
pe baza de contract sau a unui alt fel de
3%
inţelegere*
* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale

3%

ART. 478 Taxa pentru AFISAJ în scop de reclamă şi publicitate
NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
NIVELURILE APLICABILE ÎN
Taxa pentru AFISAJ în scop de
FISCAL 2016
ANUL FISCAL 2017
reclamă şi publicitate:
2
2
- lei/m sau fracţiune de m - lei/m2 sau fracţiune de m2 a) în cazul unui afişaj situat în locul în
Art.478 alin.(2)
care persoana derulează o activitate
32
32
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi
23
23
publicitate
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzută de art.477 si art.478 din Legea 227/2015 se majorează cu 0 %
conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
 Scutiri de la plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate si a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se acorda in
conformitate cu prevederile art. 479 din legea 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL

PE

SPECTACOLE

ART.480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă

COTA APLICATĂ PENTRU ANUL
FISCAL 2016
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COTA APLICABILĂ PENTRU ANUL
FISCAL 2017

% din suma încasată din vânzarea biletelor
de intrare şi a abonamentelor.

% din suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor.

2%

2%

5%

5%

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare
a unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională (art. 481,
alin(2), lit. a)
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele
enumerate mai sus ( art. 481, alin(2), lit. b)





Conform prevederilor art. 483 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul, la
bugetul local al orasului Agnita;
Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune declaraţii la Direcţia Impozite şi Taxe
Locale Agnita, privind spectacolele desfăşurate până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, conform art. 482 din Legea 227/2015
privind Codul fiscal

Art.484 alin.(2)

CAPITOLUL IX TAXE SPECIALE
NIVELURILE APLICATE IN ANUL
Denumirea taxei
FISCAL 2016
-leiTaxa de salubritate pentru Agnita,Ruja
6,80 lei/persoana/luna
si Coves
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NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2017
-lei6,80 lei/persoana/luna



Scutiri la plata taxei speciale se acorda conform art. 485 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL X ALTE TAXE LOCALE

Denumirea taxei
Art. 486 alin.1

Art.486

NIVELURILE APLICATE IN
ANUL FISCAL 2016

NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2017

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

0.31 lei/mp/luna

0,31 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

Taxa pentru ocuparea temporara a
domeniului public
Taxa pentru ocupare domeniu
public ( garaje)
Taxa pentru ocupare domeniu
public (terase)
Taxa pentru depozitare temporara
de materiale
Taxă pentru vizitarea muzeelor, a
caselor
memoriale
sau
a
monumentelor istorice de arhitectură
şi arhitectonice.
Bilete pentru cuantificarea numărului
de vizitatori ai evenimentelor de
marketing cultural în cadrul cărora
publicul beneficiază de acces gratuit
în expoziţie.
Taxă filmare
Taxă fotografiere obiecte muzeu

- 1,50 lei/vizită copii, elevi, studenţi
- 6 lei/vizită adulţi

Taxa ghidaj la solicitarea vizitatorilor

- gratuit

- gratuit

10 lei
3 lei/obiect

10 lei
3 lei/obiect

15 lei
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-2 lei/vizită copii,elevi,
studenţi,pensionari
-6 lei/vizită adulţi

15 lei

Inchiriere de o echipa -30 lei/echipa/ora
Taxa inchiriere sala de sport

Art. 486

Inchiriere de o echipa -30 lei/echipa/ora

Abonament lunar 1,5 ore saptamanal cel putin
Abonament lunar 1,5 ore saptamanal cel
10 persoane -150 lei/grup/luna
putin 10 persoane -150 lei/grup/luna

Taxa eliberare copii xerox simple:
-format A4/faţă
-format A4/faţă-verso
-format A3/faţă
-format A3/faţă-verso

0,3 lei
0,6 lei
0,4 lei
0,8 lei

Copii conforme cu originalul
-format A4/faţă
-format A4/faţă-verso
-format A3/faţă
-format A3/faţă-verso

0,3 lei
0,6 lei
0,4 lei
0,8 lei

Taxa pentru comunicarea în scris, la
cerere persoanelor interesate, a unor
informatii privind imobilele notificate la
Legea nr. 10/2001

10 lei/act emis

23

0,3 lei
0,6 lei
0,4 lei
0,8 lei

0,3 lei
0,6 lei
0,4 lei
0,8 lei

10 lei/act emis

Art. 486

Taxa pentru îndeplinirea
procedurii de divorţ pe cale
administrativă

500 lei

CAPITOLUL XI

500 lei

- SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.493 alin.(3)

Art.493 alin.(4)

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2017

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) cu privire la
depunerea peste termen a declaratiilor de impunere
prevazute de Legea 227/2015 se sancţionează cu amendă
de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu
privire la nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute
de Legea 227/2015 cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
Încălcarea
normelor
tehnice
privind
tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz,
a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
325 lei la 1.578 lei.

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) cu privire la depunerea
peste termen a declaratiilor de impunere prevazute de Legea
227/2015 se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
iar cele de la alin. (2) lit.b) cu privire la nedepunerea
declaratiilor de impunere prevazute de Legea 227/2015 cu
amendă de la 279 lei la 696 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
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Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor
prevazute la art. 494 alin(12) : “ In vederea clarificarii si stabilirii
reale a situatiei fiscal a contribuabililor, compartimentele de specialitate
ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita
informatii si documente cu relevanta fiscal sau pentru identificarea
contribuabililor sau a meteriei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar
notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organelle de politie, organelle

Art. 493 alin (4^1)

vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de

-

conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare
pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de
evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii
sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizarii
acestora fara plata, in termen de 15 ziel lucratoare de la data solicitarii”

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500
la 2500 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.494 alin.(5)

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2016
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu
300%, respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin.
(2) lit.b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
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NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2017
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin. (2)
lit.b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.

Încălcarea
normelor
tehnice
privind
tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz,
a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.300 lei la 6.312 lei
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Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei

II. LEGEA NR.117/1999

ANEXA

-

PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE
MODIFICARILE ULTERIOARE

DE TIMBRU, CU

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE APLICATE
IN ANUL FISCAL
2016

Extras din norma juridică

Taxa, în lei

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL
2017
Taxa, în lei

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii
publice
Nr.crt
Denumirea serviciului
Taxa (lei)
Taxa (lei)
1
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
5
5
de animal, în bilete de proprietate pentru animale peste 2 ani:
2
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
15
15
sexului

1

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
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2.

a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
cetăţenilor români

5

5

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

3

3

CAPITOLUL IVˆ1
Taxa pentru furnizare date
1.
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul naţional de evidenţa a persoanelor, precum şi din Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
5
5
şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor
de conducere şi certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
1.
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
15
15
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
forestiere*)
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III. ORDONANTA DE URGENTA 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
cu modificarile si completarile ulterioare
cf art. 494, alin (10) lit. a din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
ART. 1
(1) Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către toate persoanele fizice şi juridice şi
reprezintă plata serviciilor prestate de către instanţele judecătoreşti, precum şi de către Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului
Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
ART. 2
Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute
de lege.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ART. 40
(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri
al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau
reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de
timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa
judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce
acţiunea sau cererea.
(3) La finele fiecărei zile lucrătoare, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează o cotă de 30% din suma colectată în contul de
venituri al bugetului local prevăzut la alin. (1) în ziua respectivă în contul distinct de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru şi alte
taxe de timbru", deschis la unităţile Trezoreriei Statului. Ministerul Finanţelor Publice comunică lunar Ministerului Justiţiei informaţiile privind
sumele virate în acest cont.
ART. 41
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(1) Executarea creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de executare ale unităţilor
administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (1), potrivit dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor fiscale şi procedurii prevăzute de
aceste dispoziţii.
(2) În cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau reşedinţa ori, după caz sediul în România, executarea creanţelor având
ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de executare ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (2).
(3) În vederea executării creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru, instanţele judecătoreşti vor comunica de îndată hotărârea, care
constituie titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru, către organele prevăzute la alin. (1) şi (2).
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