HOTÃRÂREA Nr. 317 din data de 31 mai 2010
Republicatã conform H.C.L. nr. 839 din 17 decembrie 2010

Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 prevãzute de Legea nr.
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţã ordinarã la data de 31 mai
2010;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov,
înregistrate cu nr. 35.154/2010, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale
prevãzute de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
pentru anul fiscal 2011;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, H.G. nr.
956/2009, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului
Local Braşov;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. c din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicatã,
HOTÃRÃSTE:
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2011, dupã cum
urmeazã:
(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011, sunt cele stabilite în tabloul prevãzut
în H.G. nr. 956/2009, adoptat în temeiul Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.
(2) Valorile impozabile pe metru pãtrat de suprafaţã construitã, desfãşuratã la clãdiri în
cazul persoanelor fizice, sunt cele prevãzute în Anexa nr. 1.
(3) Cota impozitului sau taxei pe clãdiri prevãzute de art. 253, alin. 2 din Legea nr.
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabileşte pentru
persoanele juridice la 1,5 % asupra valorii de inventar a clãdirii aflate în proprietatea
contribuabilului. (Anexa nr. 2).
(4) În cazul unei clãdiri care nu a fost reevaluatã în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţã, cota impozitului pe clãdiri se stabileşte la 10 % şi se aplicã la valoarea de inventar a
clãdirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice pânã la sfârşitul lunii în care s-a efectuat
prima reevaluare (conf. art. 253, alin. (6) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare). Fac excepţie clãdirile care au fost amortizate integral
potrivit legii în cazul cãrora cota impozitului pe clãdiri este cea prevãzutã la alin. (3) din prezenta
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hotãrâre.(art. 253, alin. (4) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare). (Anexa nr. 2).
(5) Cota privind taxa pentru serviciile de reclamã şi publicitate prevãzutã la art. 270, alin.
(1) şi (4) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, se stabileşte la 3 % din valoarea
serviciilor de reclamã şi publicitate, cu excepţia TVA, în baza declaraţiilor depuse pânã la data
stabilitã pentru plata impozitului, respectiv pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei în care a
intrat în vigoare contractul de prestãri de servicii de reclamã şi publicitate. (prevãzute în Anexa
nr. 10).
(6) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate datorate conform
prevederilor art. 271, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, se stabileşte astfel:
a) în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana deruleazã o activitate economicã
suma este de 28,00 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.;
b) în cazul oricãrui alt panou, afişaj sau structurã de afişaj pentru reclamã şi publicitate
suma este de 20,00 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.
(7) Conform prevederilor art. 271, alin. (5) din Legea nr. 571/2003, persoanele fizice sau
juridice care utilizeazã un panou, afişaj sau structurã de afişaj pentru reclamã şi publicitate într-un
loc public vor completa şi vor depune la Direcţia Fiscalã Braşov declaraţia fiscalã pentru
stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate în termen de 30 zile de la data
montãrii sau demontãrii panoului/afişajului, sau de la data modificãrii suprafeţei acestuia.
(8) Cota privind taxa hotelierã prevãzutã la art. 279 din Legea nr. 571/2003, privind
Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabileşte la 5 % la tarifele de cazare
practicate de unitãţile de cazare din Municipiul Braşov, cu excepţia unitãţilor de cazare situate în
Poiana Braşov pentru care cota privind taxa hotelierã se stabileşte la 5 % la tariful de cazare
aplicatã pentru o singura noapte de cazare. (Anexa nr. 19).

Legea
de:

(9) Cota privind impozitul pe spectacole (Anexa 11) prevãzut la art. 274, alin. (2) din
nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operã, operetã, concert filarmonic sau altã
manifestare muzicalã, prezentare a unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivã internã sau internaţionalã, cota de impozit este egalã cu 2 % din suma încasatã
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
b) în cazul oricãrei alte manifestãri artistice decât cele enumerate mai sus, cota de impozit este
egala cu 5 % din suma încasatã din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(10) Cota privind impozitul pe spectacole în cazul discotecilor şi videotecilor se stabileşte
la (Anexa 11):
a) 0,15 lei / mp / zi în cazul videotecilor;
b) 0,25 lei / mp / zi în cazul discotecilor.
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(11) Conform prevederilor art. 267, alin. (11) din Legea nr. 571/2003, privind Codul
Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a prevederilor pct. 141 din H.G. nr. 44/2004,
privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrãrile de racorduri şi branşamente la reţele publice de apã, canalizare, gaze,
termice, energie electricã, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte la 11 lei pentru fiecare
racord, şi se datoreazã de cãtre furnizorii serviciilor de utilitãţi publice.
Procedura privind eliberarea autorizaţiilor privind lucrãrile de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apã, canalizare, gaze, termice, energie electricã, telefonie şi televiziune este prevãzutã
în Anexa nr. 18.
Art. 2. (1) Impozitul / taxa pe clãdiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele
de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plãtesc în douã rate egale, pânã la 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) contribuabilii datoreazã majorãri de întârziere
stabilite potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
(3) Impozitul / Taxa anualã pe clãdiri şi pe teren, precum şi impozitul pe mijloacele de
transport, datorate bugetului local de cãtre contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în
cuantum de pânã la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plãteşte integral pânã la primul termen de platã.
(4) Contribuabilii persoane fizice care au obligaţia de a achita integral pânã la 31 martie
impozitele care sunt pânã la 50 de lei/fiecare, nu vor beneficia de bonificaţia acordatã pentru
plata cu anticipaţie.

Art. 3. Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie prevãzutã la art. 255, alin. 2, art. 260, alin.
2 şi
art. 265, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, modificatã prin Legea nr. 343/2006, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, se stabileşte pentru
contribuabilii persoane fizice dupã cum urmeazã:
- în cazul impozitului/taxei pe clãdiri la 5 %
- în cazul impozitului/taxei pe teren la 5 %
- în cazul impozitului pe mijloace de transport la 5 %

Art. 4. Majorarea anualã prevãzutã la art. 287 din Legea nr. 571/2003, privind Codul
Fiscal, se stabileşte dupã cum urmeazã:
(1) Impozitul/taxa pe clãdiri rezultat din aplicarea nivelurilor stabilite la art.1 din prezenta
hotãrâre se majoreazã astfel:
a) pentru persoane fizice cu 20 % faţã de nivelul stabilit în H.G. nr. 956/2009.
b) pentru persoane juridice cu 20 % faţã de nivelul stabilit prin Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate:
a) în intravilan - terenuri cu construcţii aparţinând persoanelor fizice şi juridice majorarea
este de 20 % faţã de nivelul stabilit în H.G. nr. 956/2009 (Anexa nr. 3).
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b) în intravilan - orice altã categorie de folosinţã decât cea de terenuri cu construcţii
pentru persoane fizice şi juridice majorarea este de 20 % faţã de nivelul stabilit în H.G. nr.
956/2009 (Anexa
nr. 4).
c) în extravilan pentru persoane fizice şi juridice majorarea este de 20 % faţã de nivelul
stabilit în H.G. nr. 956/2009 (Anexa nr. 5).
(3) În cazul impozitului pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice
majorarea este de 20 % faţã de nivelul stabilit în H.G. nr. 956/2009 (Anexa nr. 6 şi 8).
a) în cazul unui autovehicul de transport marfã cu masa totalã autorizatã egala sau mai
mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã
în H.G.
nr. 956/2009 (Anexa 7 a).
b) în cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de
transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã în H.G. nr. 956/2009.
(Anexa 7 b).
(4) În cazul taxei pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate datorate conform
prevederilor
art. 271, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, taxa se majoreazã cu 20 % faţã de nivelul prevãzut la art. 1, alin. (6) din
prezenta hotãrâre. (Anexa
nr. 10).
(5) În cazul taxelor pentru eliberarea:
a) certificatului de urbanism pentru persoane fizice şi juridice, majorarea este de 20 %
faţã de nivelul maxim stabilit prin H.G. nr. 956/2009 (Anexa nr. 9).
b) autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe
cãile şi în spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj a
firmelor şi reclamelor, pentru persoane fizice şi juridice majorarea este de 20 % faţã de nivelul
maxim stabilit prin H.G. nr. 956/2009 (Anexa nr. 9).
c) autorizaţiei de foraje sau escavãri pentru persoane fizice şi juridice majorarea este de
20 % faţã de nivelul maxim stabilit prin H.G. nr. 956/2009. (Anexa nr. 9).
d) autorizaţiei privind lucrãrile de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apã,
canalizare, gaze, termice, energie electricã, telefonie şi televiziune prin cablu pentru persoane
fizice şi juridice majorarea este de 20 % faţã de nivelul stabilit la art. 1, alin. (11) din prezenta
hotãrâre. (Anexa nr. 9).
e) certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresa pentru persoane fizice şi juridice
majorarea este de 20 % faţã de nivelul maxim al taxei stabilite prin H.G. nr. 956/2009. (Anexa nr.
9).
f) autorizaţiei pentru desfãşurarea unei activitãţi economice, majorarea este de 20 % faţã
de nivelul maxim stabilit prin H.G. nr. 956/2009. (Anexa nr. 9).
g) autorizaţiei sanitare de funcţionare majorarea este de 20 % faţã de nivelul maxim
stabilit prin H.G. nr. 956/2009. (Anexa nr. 9).
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h) de copii heliografice, de pe planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri deţinute de
consiliile locale majorarea este de 20 % faţã de nivelul maxim ale taxei stabilite prin H.G. nr.
956/2009. (Anexa nr. 9).
i) certificatului de producãtor, majorarea este de 20 % faţã de nivelul maxim al taxei
stabilite prin H.G. nr. 956/2009. (Anexa nr. 9).
(6) în cazul taxei pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului de cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean, pentru persoane fizice şi juridice, majorarea este de 20 % faţã de nivelul maxim stabilit
în H.G. nr. 956/2009. (Anexa nr. 9).
Art. 5. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi
a altor avize asemãnãtoare exprimate în cote procentuale sunt prevãzute de art. 267 din Legea nr.
571/2003, privind codul fiscal cu completãrile şi modificãrile şi completãrile ulterioare şi se
regãsesc în Anexa nr. 9.
Art. 6. Taxa pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizaţiei privind desfãşurarea activitãţii
de alimentaţie publicã este între 1.000 - 2.500 lei conform Anexei nr. 9.
Art. 7. Taxele pentru utilizarea temporarã a locurilor publice sunt cele prevãzute în
Anexele
nr. 12 şi 13.
Art. 8. Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice şi juridice
sunt prevãzute în Anexa nr. 15.

Art. 9. Taxele extrajudiciare de timbru reglementate prin Legea nr. 117/1999 şi prevãzute
în
art. 295, alin. (11), lit. d din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu completãrile şi
modificãrile ulterioare, se regãsesc în Anexa nr. 16.
Art. 10. (1) Se aprobã scutirea de la plata impozitului pe clãdiri şi a impozitului pe teren
aferent locuinţei de domiciliu a contribuabililor persoane fizice a cãror situaţie materialã se
încadreazã în prevederile regulamentului privind criteriile şi procedura de acordare a scutirilor la
plata impozitului pe clãdire şi teren pentru persoanele fizice. (Anexa nr. 17).
Art. 11. În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anualã
conform art. 287 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, stabilitã pentru anul 2011, este inclusã în nivelurile acestora şi este prevãzutã în
Anexele 3, 4, 5, 6, 8, 9 şi 10.
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Art. 12. Nivelul altor taxe locale pentru anul 2011 prevãzute de art. 283 din Legea nr.
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt cele prevãzute în
Anexa nr. 14.
Art. 13. Nivelul taxelor speciale pentru anul 2011 prevãzute de art. 282 din Legea nr.
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi aprobate prin
Hotãrâre a Consiliului Local.
Art. 14. Nivelurile impozitelor şi taxelor locale prevãzute în prezenta hotãrâre se aplicã
începând cu data de 01.01.2011.
Art. 15. Anexele 1 - 19 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 16. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Arhitect Şef şi
Direcţia Fiscalã vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.
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TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM
SI AMENZILE APLICATE IN ANUL FISCAL 2011

I.

CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART.251 ALIN .(3),IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ
SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI
AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN. (7)

ANEXA 1
CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfaşurată la clădiri, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
ART.251 ALIN. (3)
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2011

Tipul clădirii
0

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
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

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
D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si /sau chimic

Valoarea impozabilă
-lei/m2
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire
[condiţii cumulative]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau
încălzire

1

2

806

478

219

137

137

123

82

54
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E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.
A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

* Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

ANEXA 2
IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 253 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Tipuri de cladiri

COTELE APLICABILE PENTRU ANUL
FISCAL 2011

1. art. 253 alin.2 din L571/2003
Clădirile dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani,
anteriori anului fiscal de referinţă
2. art. 253 alin (6) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare
Clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă
3. Pct. 55 lit. e) din HG44/2004 privind Normele
metodologice de aplicarea a L571/2003
Clădirile la care s-au efectuat lucrări de modernizare
şi a căror valoare nu a fost recuperată integral pe calea
amortizării la care nu a fost efectuată reevaluarea în
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă

1,5 %

10 %

10 %

* Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
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ANEXA 3
CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII
ART.258 ALIN.(2) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Zona din
cadrul
localitatii

0

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011 -lei/haNivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
I
II
III
IV

V

A

8921

8.889,6

6508

5640

766

613

B

7408

6.720,0

4540

3832

613

460

C

5600

4.598,4

2874

1821

460

306

D

3832

2.185,2

1519

1060

300

153

Notă: municipiul Braşov este localitate de rang I.
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ANEXA 4
–

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-

ART.258 ALIN.(4) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7

Zona
Categoria de
folosinta
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren
cu vegetatie
forestiera
Teren cu ape

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011 -lei/haZona A
Zona B
Zona C
Zona D
28,8
21,6
21,6
48
55,2

21,6
19,2
19,2
36
48

19,2
15,6
15,6
28,8
36

15,6
13,2
13,2
19,2
28,8

28,8

21,6

19,2

15,6

15,6

13,2

8,4

X

8

Drumuri si cai
ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X
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ANEXA 5
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
ART.258 alin.(6) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Nrc
rt

Zona /

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011 -lei/ha-

Zona

Categoria de folosinta

0
1
2
3
4
5

5.1
6

6.1
7

7.1

8

8.1
9
10

1

A

B

C

D

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat
cea prevazuta la nr.
crt.5.1
Vie pana la intrarea
pe rod
Livada pe rod, alta
decat cea prevazuta
la nr.crt. 6.1
Livada pana la
intrarea pe rod
Padure sau alt teren
cu vegetatie
forestiera, cu
exceptia celui
prevazut la nr.
crt.7.1
Padure in varsta de
pana la 20 de ani s
padure cu rol de
protectie
Tere cu apa, altul
decat cel cu amenjari
piscicole
Teren cu amenajari
piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

32,4
51,6
28,8
28,8

28,8
49,2
26,4
26,4

26,4
46,8
22,8
22,8

22,8
43,2
20,4
20,4

57,6

55,2

51,6

49,2

X

X

X

X

57,6

55,2

51,6

49,2

X

X

X

X

16,8

14,4

12

8,4

X

X

X

X

6

4,8

2,4

1,2

34,8

32,4

28,8

26,4

X
X

X
X

X
X

X
X
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ANEXA 6 modificata

CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART.263 alin. (2) din L. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Tipuri de autovehicule
1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3,
inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3001 cm3
6.Autobuze,autocare, microbuze

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta
9,6
21,6
86,4
172,8
348
28,8

7.Alte autovehicule cu masa totala maxima
autorizata de până la 12 tone, inclusiv
8.Tractoare inmatriculate

36
21,6
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ANEXA 7a
1. Nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute
la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de
transport intern
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu
suspensie pneumatică
alt sistem de
sau un echivalent
suspensie
recunoscut

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate în operaţiunile de transport
intern şi internaţional
Vehicule cu sistem
Vehicule cu alt
de suspensie
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent
recunoscut

I

Vehicule cu două axe
0
102
282
396

102
282
396
897

0
127
352
495

127
352
495
1121

II

1
Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2
Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
3
Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
4
Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone
Vehicule cu trei axe

102
177
364
472
727
727

177
364
472
727
1129
1129

127
221
454
589
908
908

221
454
589
908
1412
1412

III

1
Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
2
Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
3
Masa de nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone
4
Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone
5
Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
6
Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone
Vehicule cu patru axe

472
478
747
1185
1185

478
747
1185
1758
1758

589
598
933
1481
1481

598
933
1481
2197
2197

1
2
3
4
5

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone
Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone
Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone
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ANEXA 7b
2. Nivelurile impozitelor pe mijloacelor de transport prevăzute
la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone
Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

I

II

III
IV

V

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de
transport intern
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu
suspensie pneumatică sau
alt sistem de
un echivalent recunoscut
suspensie

Vehicule cu 2+1 axe
1
Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone
2
Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone
3
Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone
4
Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone
5
Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone
6
Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone
7
Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
8
Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
1
Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
2
Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone
3
Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone
4
Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone
5
Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
6
Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone
7
Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone
8
Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
1
Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2
Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
1
Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2
Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
3
Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone
Vehicule cu 3+3 axe
1
Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2
Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
3
Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone
8

Impozitul în lei pentru vehiculele
angajate în operaţiunile de transport
intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu alt
suspensie pneumatică
sistem de
sau un echivalent
suspensie
recunoscut

0
0
0
46
105
246
318
573

0
0
46
105
246
318
573
1005

0
0
0
58
131
307
397
716

0
0
58
131
307
397
716
1256

99
230
377
553
668
1097
1522
1522

230
377
553
668
1097
1522
2311
2311

123
287
471
692
835
1371
1902
1902

287
471
692
835
1371
1902
2888
2888

1211
1686

1686
2291

1514
2107

2107
2863

1070
1486
2055

1486
2055
3040

1338
1857
2569

1857
2569
3800

609
737
1100

737
1100
1751

761
921
1375

921
1375
2189

ANEXA 8
Art. 263 alin.(6)

Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL
2011
Impozitul, în lei
9,6
34,8
54
66

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
Art. 263 alin.(7)

Mijlocul de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci, fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement *)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000
tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

21,6
57,6
217,2
1156,8
217,2
x
578,4
939,6
1446
2313,6
188,4
x
188,4
289,2
506,4
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ANEXA 9
CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism, în mediul 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
f) Peste 1.000 m2
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
Art.267 alin.(4)
de foraje sau excavări
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere,
Art.267 alin.(7) situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor
Taxa
pentru
eliberarea
unei
autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele
Art.267
publice de apă, canalizare, gaze,
alin.(11)
termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu
Art.267 alin.(1)

Art.267
alin.(12)
Art.267
alin.(13)

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
Taxa în lei
6
7,2
9,6
12
14,4
14,4 + 0,012 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2
8,4 pentru fiecare mp afectat

8,4 pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

13,2 pentru fiecare racord

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 certificatului
de nomenclatură stradală şi adresă

15,6

9,6
10

Art.268 alin.(1)
Art.268 alin.(2)
Art.268 alin.(3)
Art.268 alin.(4)
Art.268
alin.(5)*

Taxa
pentru
eliberarea
unei
autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice:
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare
Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale
Taxa pentru eliberarea certificatului
de producător
Taxa
pentru
eliberarea/vizarea
anuală
a
autorizaţiei
privind
desfăşurarea
activităţii
de
alimentaţie publică – (diferenţiată pe
zone de situare în cadrul localităţii)

82,8
20,4
0,10 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
82,8
2.500 zona A
2.000 zona B
1.500 zona C
1.000 zona D

* Conform pct.153(3) din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţii de alimentaţie publică „se achită intgral anticipat
eliberării acestuia, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal”
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TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A
ALTOR AVIZE ASEMĂNĂTOARE EXPRIMATE ÎN COTE PROCENTUALE ŞI PREVĂZUTE DE ART. 267 DIN
L571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
Art.267
Art.267 alin.(3)

Art.267 alin.(5)

Art.267 alin.(6)

Art.267 alin.(8)

Art.267 alin.(9)

Art.267 alin.(10)

Taxa
Taxa
pentru
eliberarea
unei
autorizaţii de construire pentru o
clădire care urmează a fi folosită ca
locuinţă sau anexă la locuinţă
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu
sunt incluse în altă autorizaţie de
construire

COTELE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri 2%
din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru orice altă
construcţie decât cele prevăzute în alt
alineat al prezentului articol

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii *

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei,stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri

* În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte
porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
Taxa pentru prelungirea unui
certificat de urbanism sau a unei
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
autorizaţii de construire
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ANEXA 10
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art. 270, alin (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi
publicitate:

COTA APLICABILĂ PENTRU ANUL FISCAL 2011
% 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
inţelegere*

3%

* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale

ART.271 alin. (2) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Taxa pentru AFISAJ în scop de reclama
si publicitate:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
-lei/m2 sau fractiune de m2 -

a) în cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica
b) în cazul oricarui alt panou, afisaj sau
structura de afisaj pentru reclamă si
publicitate

33,6
24
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ANEXA 11
CAPITOLUL VII –IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART.275 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
Manifestarea artistica sau activitatea
distractiva care are loc într-o
VIDEOTECĂ/DISCOTECĂ:
a) in cazul videotecilor

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
-lei/m20,15

b)in cazul discotecilor

0,25

ART.274 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Manifestarea artistica sau activitatea
COTA DE IMPOZITARE
distractiva:
PENTRU ANUL FISCAL 2011
% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
a) in cazul 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
b) în cazul oricărei alte manifestări
artistice decât cele enumerate mai sus

2%

5%

* Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune obligatoriu declaraţii la
Direcţia Fiscală Braşov privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice până la data de 15, inclusiv, a lunii
precedente celei în care sunt programate spectacolele respective conform prevederilor art.275 alin (4) din L571/2003 privind Codul
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
**Conform prevederilor pct.172 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal actualizată,
impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul,
la bugetul local al municipiului Braşov, in a carei rază de competenta se desfasoara spectacolele.
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ANEXA 12 LA HCL 317/2010

CAPITOUL X - ALTE TAXE LOCALE
ART. 283 din L 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
TAXE PENTRU FOLOSIREA (OCUPAREA TEMPORARĂ) A LOCURILOR PUBLICE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor
Locaţia/ Piaţă
Nivelurile aplicabile în anul fiscal
publice
2011
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Hala Star
5 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Star
4 lei/mp/ zi
Pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Astra
4,5 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate Astra
8 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Dacia
4 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate Dacia
8 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Tractorul
3,5 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate Tractorul
8 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Bartolomeu
3 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate
6 lei/mp/zi
Bartolomeu
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Hala Prund
2 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa temporară Noua
2 lei/mp/zi
pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii Talcioc Astra
2 lei/mp/zi
pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii Piaţa De Miercuri
2 lei/mp/zi
-închiriere cântar(balanta mecanica)
toate pieţele
5 lei/ zi
-închiriere cântar electronic
toate pieţele
7 lei/zi
-închiriere halat alb + bonetă pânză
toate pieţele
3 lei/ zi
Închiriere pat în dormitorul producători agricoli
perioada 01.05-31.09
perioada 01.10-30.04
perioada 01.05-31.09
perioada 01.10-30.04
-depozitare marfă (langa taraba)

23 - depozitare în spaţii special amenajate

Piaţa Astra
Piaţa Astra
Piaţa Tractorul
Piaţa Tractorul

12 lei pat/noapte
17 lei pat/noapte
12 lei pat/noapte
17 lei pat/noapte
1/3 din val. taxei de ocupare aferenta
toate pieţele
locului de vanzare
Pieţele care deţin spaţii cu această
1,5 lei/mp/ zi
15

24 -taxa spaţii frigorifice
25 -taxa depozitare în locuri special amenajate
26 -taxa locuri de vânzare temporare pentru activităţi
sezoniere - art. 31 şi art. 32 din Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a activităţilor de comerţ în
locurile publice special amenajate din municipiul
Braşov aprobat prin HCL 735/2010
27 -eliberare talon identificare
28 -taxa eliberare autorizaţie
29 -Taxa eliberare duplicat autorizaţie
30 Ocuparea platourilor de depozitare a mărfurilor prin
HCL nr. 368/2007
31 Taxa WC pieţe publice
32 Taxa WC public
33 Taxa WC public
34 Taxa WC public
35 Taxa abonament zilnic WC pieţe publice
36 Taxa închiriere cort tip Star
37 Taxa închiriere cort tip piata volantă
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Taxa liberă trecere piaţă în afara orelor de program
Conform HCL 317/2010
- pentru o zi / piaţă
- pentru o zi / toate pieţele
- lunar / piaţă
- lunar / toate pieţele
- trimestrial/ piaţă
- trimestrial / toate pieţele
- anual / piaţă
- anual / toate pieţele
- pentru acces pe timp de noapte (LT)

destinaţie
toate pieţele
toate pieţele

4 lei/ compartiment/ zi
15 lei/boxa/ zi

toate pieţele

dublu tarifului stabilit pentru piaţa
respectivă / mp

toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele

1 leu/talon
70 lei /autorizatie
1/2 din valoarea de eliberare
1/3 din valoarea taxei de ocupare

toate pieţele
Piaţa Sfatului
Agrement Tâmpa
Parc Central
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
Locaţia / Piaţă
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
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0.50 lei/intrare
1 leu/intrare
1 leu/intrare
1 leu/intrare
0,50 lei/zi
5 lei/zi/loc vânzare
10 lei/zi/cort
Nivelurile aplicabile în anul fiscal
2011
5 lei
8 lei
35 lei
60 lei
80 lei
120 lei
200 lei
300 lei
Cu 50% mai scump faţă de tarif/zi

Taxa pentru folosirea ( ocuparea temporară) a locurilor publice

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a
locurilor publice
Locuri publice neamenajate:
1. pentru vânzare de cărţi, ziare, reviste şi
alte produse

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2011
Valoarea taxei, lei/ zi
1,2 lei/ m.p./ zi

2. parcuri de distracţie ( maşinuţe, circ, etc.)
manifestări social-culturale ( concerte, târguri, etc.)

*Zona A: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona B: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona C: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona D: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona A: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona B: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona C: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona D: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona A: 6 lei/ m.p./ zi
*Zona B: 4,8 lei/ m.p./ zi
*Zona C: 3,6 lei/ m.p./ zi
*Zona D: 2,4 lei/ m.p./ zi

3. terase sau grădini de vară

4. alte activităţi comerciale
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ANEXA 13

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
Denumirea taxei
Valoarea taxei, lei/ zi
1,2 lei/ m.p./ zi

I
II

Pentru depozitare materiale
Pentru realizarea unor lucrări
Lucrări de intervenţie de urgenţă la avariile
reţelelor de utilitate publică
1. Intervenţii executate în trotuare sau zone verzi
2. Intervenţii executate în carosabil, cu
A.
întreruperea
parţială a circulaţiei
3. Intervenţii executate în carosabil, cu
întreruperea totală a circulaţiei
Lucrări de săpătură pentru pozarea reţelelor
tehnico-edilitare
1. Lucrări autorizate ce se execută în trotuare sau
zone verzi
B.
2. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil,
cu întreruperea parţială a circulaţiei
3. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil,
cu întreruperea totală a circulaţiei
Montarea unor schele, utilaje şi instalaţii pentru
C.
realizarea unor lucrări
1. Utilizarea parţială a trotuarelor
2. Utilizarea totală a trotuarelor cu asigurarea
circulaţiei prin tunel de protecţie
3. Utilizarea parţială a carosabilului fără oprirea
circulaţiei

x
2,4 lei/ m.p./ zi
3,6 lei/ m.p./ zi
6 lei/ m.p./ zi
x
3,6 lei/ m.p./ zi
7,2 lei/ m.p./ zi
10,8 lei/ m.p./ zi
x
1,2 lei/ m.p./ zi
2,4 lei/ m.p./ zi
3,6 lei/ m.p./ zi
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4. Utilizarea carosabilului cu oprirea parţială a
circulaţiei
5. Utilizarea terenurilor virane şi zone verzi
6. Pentru lucrările:
 intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate
publică (apa, canal, gaz, electrice) efectuate de
către regiile autonome în termen de maxim 48
ore;
 reabilitarea reţelelor de utilitate publică ( apa,
canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile
autonome în termen de maxim 15 zile.

7,2 lei/ m.p./ zi
1,2 lei/ m.p./ zi

sunt scutite de plata taxei
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ANEXA 14
ALTE TAXE LOCALE
ART.283 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Denumire taxă
1
2

3.

taxa atestare administratori imobile
- taxa pentru expedierea prin poştă cu confirmare de primire a certificatelor de
urbanism, certificatelor de dare în folosinţă, a adeverinţelor de
atribuire/confirmare adresă stradală
- taxa pentru formular certificat urbanism
- taxa pentru formular autorizaţie de construire
- taxa pentru formular certificat de dare în folosinţă
- taxa pentru cerere atribuite/confirmare adresă stradală
- taxa pentru atribuirea/certificarea adreselor stradale
- taxa pentru cerere prelungire certificat urbanism
- taxa pentru cerere prelungire autorizaţie de construire
Taxa pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia
autovehiculelor pe străzile municipiului Braşov :
- anual, program de noapte, sub 3,5 tone
- anual, program de noapte, peste 3,5 tone
- anual, program de zi, sub 3,5 tone
- anual, program de zi, peste 3,5 tone
- lunar, program de noapte, sub 3,5 tone
- lunar, program de noapte, peste 3,5 tone
- lunar, program de zi, sub 3,5 tone
- lunar, program de zi, peste 3,5 tone
- zilnice, sub 3,5 tone
- zilnice, peste 3,5 tone
- pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste
5 tone, până la 10 tone
- pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste
10 tone, până la 16 tone
20

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2011
Valoarea taxei
100,00 lei
5,50 lei
2,00 lei
5,50 lei
1,50 lei
1,50 lei
10,00 lei
0,50 lei
0,50 lei
1.800,00 lei
3.600,00 lei
2.700,00 lei
5.400,00 lei
240,00 lei
450,00 lei
360,00 lei
680,00 lei
15,00 lei
30,00 lei
30,00 lei/zi
150,00 lei/zi

-

4.
5.

6.

pentru drumul Braşov – Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov tariful
se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone
- pentru celelalte străzi din municipiul Braşov pe care sunt prevăzute
interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj) tariful se
majorează pentru fiecare tonă în plus peste 26 tone.
- pentru mijloacele auto care transportă produse alimentare perisabile şi
posedă autorizaţii sanitar veterinare tarifele se reduc cu 50%
- pentru autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de
prestări servicii cu administraţia locală tarifele se reduc cu 50%
- pentru perioade mai mici de un an se vor percepe tarife fragmentate din
tariful anual, dar nu mai puţin de 3 luni
Taxă eliberare aviz solicitat prin Cerificatul de Urbanism
Taxă aprobare tăierii unui pom de pe domeniul public sau privat al municipiului,
este condiţionată de achitarea contravalorii a 3 puieţi, la următorele preţuri:
- pentru un puiet de arbore foios
- pentru un puiet de arbore răşinos
- În cazul în care cererea de tăiere se referă la arbori ornamentali decorative,
se achită:
- pentru un puiet foios ornamental
- pentru un puiet răşinos ornamental
- pentru un puiet arbust foios
- pentru un puiet arbust răşinos
- pentru un fir de gard viu
- pentru fiecare arbore aprobat pentru tăiere în Poiana Braşov
Taxa pentru eliberarea fotocopiilor supă documentele existente în arhiva Primăriei
Mun. Braşov, sau care nu au fost încă predate la arhivă:
- pagină format A 4
- pagină format A 3
- pagină format A 2
- pagină format A 1
- pagină format A 0
Pentru documentele ce poartă viza “conform cu originalul”, astfel:
- pagină format A 4
- pagină format A 3
- pagină format A 2
- pagină format A 1
- pagină format A 0
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20,00 lei/zi
20,00 lei/zi

30,00 lei/aviz

35,00 lei
60,00 lei

50,00 lei
75,00 lei
20,00 lei
30,00 lei
3,00 lei
200,00 lei
1,00 leu
2,00 lei
4,00 lei
8,00 lei
16,00 lei
2,50 lei
5,00 lei
10,00 lei
20,00 lei
40,00 lei

7.

8.

Taxa pentru eliberarea fotocopiilor solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privin
liberal acces la informaţiile de interes public:
- pentru primele 5 pagini format A 4
- pentru următoarele pagini (începând cu a 6 pagină)
- pagină format A 3
- pagină format A 2
- pagină format A 1
- pagină format A 0
Taxa pentru eliberarea de seturi de date (harta de bază a municipiului Braşov)
în format hârtie şi format electronic
- plan pe format hârtie (format A3), scara 1:1500
- plan în format electronic (format A3), scara 1:1500
-

artere (cost plan)
artere şi elemente de siguranţa circulaţiei
artere, elemente de siguranţa circulaţiei şi schipare edilitară
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2,00 lei
1,00 leu /pag
2,00 lei
4,00 lei
8,00 lei
16,00 lei
15,00 lei
30,00 lei
Cost plan/km
Cost plan întreg
municipiul Braşov
12,00 lei
4.440,00 lei
36,00 lei
13.320,00 lei
61,00 lei
22.570,00 lei

ANEXA 15
CAPITOLUL XII-SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294 alin (3)

Art.294 alin (4)

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU 2011
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la
lit.b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 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 280 lei la 1.360 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU 2011
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 lei, iar cele de
la lit.b)-d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 de lei.
Art.294 alin (6)

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 1.100 de lei la 5.450 de lei.
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ANEXA 16
CAPITOLUL IV. LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridica
Nr.
crt
1

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2011
Taxa, in lei
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie
si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele intitutii publice
Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat,
care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror
2
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor alte acte prin care se plateste o alta taxa
extrajudiciara de timbru mai mare

2.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor , pe cap de animal:
X
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
3.
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
4
4.
Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie
2
5.
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
6.
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civile a schimbarii numelui si a sexului
13
7.
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
2
8.
Transcrierea, la cerere,in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine
2
9.
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila
2
10. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
2
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de
pescuit
1
Acte de identitate:
x
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de
4
identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani
b)viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie
5
2.
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare
3
3
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit
2
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1

2.

1

2
3

1

1

3)

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E
5
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E,
24
D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul
anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de
72
conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru
categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor
a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, inclusiv
52
b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg, inclusiv
125
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate sau inmatriculate temporar
8
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
357
CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
4
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 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 dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
forestiere 3)

13

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată
prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole şi forestiere se fac gratuit.
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ANEXA 17

REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE ŞI PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA
PLATA IMPOZITELOR PE CLĂDIRI ŞI TEREN PENTRU PERSOANELE FIZICE
În temeiul H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
punct 220 alin.1, art.286 alin 3 şi alin 5 din Legea nr.571/2003 (republicată şi actualizată), se instituie prezentul regulament privind
aprobarea criteriilor şi procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitelor pe clădiri şi teren pentru persoanele fizice după cum
urmează:
I. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE
I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI
UN VENIT SAU CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL
-petentul să nu realizeze nici un venit sau veniturile sale să provină în exclusivitate din ajutor social;
-să nu deţină mai mult de o proprietate;
I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CU VENITURI MAI
MICI DECÂT SALARIUL MINIM BRUT PE ŢARĂ.
-totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul) să fie mai mic decât
salariul minim brut pe ţară garantat în plată, valabil în cursul anului 2011;
-petentul şi ceilalţi membrii ai familiei care domiciliază la aceeaşi adresă, să nu deţină altă proprietate imobiliară în afara celei
pentru care solicită acordarea scutirii;
-solicitantul să aibă achitate toate obligaţiile fiscale datorate bugetului local, mai puţin obligaţiile fiscale aferente anului 2011
pentru care se solicită acordarea scutirii;
-suprafaţa utilă a locuinţei pentru care se solicită scutirea la plata impozitului, în funcţie de numărul de persoane care
domiciliază la respectiva adresă, trebuie să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos, suprafaţă reglementată prin Anexa nr.1.
B.*T* din Legea nr.114/1996 privind locuinţele(actualizată).
FAMILIA
1 PERSOANA
2 PERSOANE
3 PERSOANE
4 PERSOANE
5 PERSOANE
6 PERSOANE
7 PERSOANE
8 PERSOANE

SUPRAFAŢA UTILĂ
37 MP
52 MP
66 MP
74 MP
87 MP
93 MP
107 MP
110 MP
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II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ŞI TEREN AFERENT
ACESTEIA PENTRU PERSOANE FIZICE
II.1. Condiţiile privind constituirea dosarului:
a) Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie să cuprindă:
- cererea prin care se solicită scutirea la plata impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii, trebuie făcută de către proprietar şi
numai pentru locuinţa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu; Cererea poate fi depusă o singură dată în
decursul anului 2011.
- Documentele justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu sunt:
- copii de pe buletine sau cărţi de identitate, pentru toţi membrii familiei care au acelasi domicliu cu solicitantul;
- copii de pe certificatele de naştere, in cazul copiilor minori cu vârste de până la 14 ani , care domiciliază împreună cu
solicitantul;
- adresă de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă faptul că persoanele minore, care nu au împlinit vârsta de 14
ani , domiciliază efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea facilităţii;
- copie contract de vânzare-cumparare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti de dobândire a
proprietăţii, procese verbale de recepţie, orice alte acte care atestă dobândirea dreptului de proprietate;
- documente privind tutela sau curatela;
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a persoanelor care domiciliază impreună cu aceasta că nu deţin alte proprietăţi
imobiliare în afară de cea pentru care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului;
- dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie,carnet de somaj, pensie de asistenţă
socială, alocaţie pentru copii, pensie alimentară, pensie de urmaş, decizie de acordare a ajutorului social);
- declaraţie pe propria răspundere, atât a solicitantului, cât şi a membrilor familei ce domiciliază împreună cu acesta, că nu au alte
venituri (venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi
agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din dividende şi din alte surse);
- dovada privind bursele pentru elevi sau studenţi, eliberată de instituţia de învăţământ unde frecventează cursurile.
- Adeverinţă privind veniturile de la Administraţia Finanţelor Publice.
Cererea prin care se solicită acordarea scutirii va fi însoţită în mod obligatoriu de documentele enumerate mai sus.
II.2. NOTĂ:
1. Condiţiile şi criteriile vor fi îndeplinite cumulativ;
2. Scutirea de la plata impozitului se aplică conform art. 286 alin 5 din Legea nr. 571/2003(republicată şi actualizată),
cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune toate documentele justificative,
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului 2011.
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3. In situaţia în care se constată că solicitantul îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile de acordare prevăzute în prezenta, va
beneficia de aceste facilitaţi fiscale chiar dacă figurează în evidenţele fiscale cu obligaţiile fiscale aferente anului 2011
achitate.
4. Aspecte referitoare la circuitul dosarului:
- cererea prin care se solicită scutirea la plata, împreună cu documentele justificative enumerate mai sus trebuie înregistrată la
Direcţia Fiscală Braşov;
- Biroul Soluţionări Contestaţii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov verifică şi analizează fiecare dosar privind scutirea la plata
impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii, ce face obiectul prezentei H.C.L.
- Biroul Soluţionări Contestaţii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov întocmeşte atât referatul cu propunerea de soluţionare cât şi
dispoziţia prin care se acordă sau se respinge scutirea de la plată a impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii ;
- Dispoziţia va fi aprobată de către conducatorul Direcţiei Fiscale Braşov;
- Dispoziţia va fi dusă la indeplinire de către Serviciul Stabilire, Impozite, Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice.
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ANEXA NR 18
PROCEDURA PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PRIVIND LUCRARILE DE RACORDURI SI
BRANSAMENT LA RETELELE PUBLICE DE APA, CANALIZARE, GAZE, TERMICE, ENERGIE ELECTRICA,
TELEFONIE SI TELEVIZIUNE
Conform prevederilor pct. 141 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal actualizat,
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se datoreaza de catre furnizorii serviciilor
respective pentru fiecare instalatie/beneficiar. Aceasta autorizatie nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste
pe aceasta in situatia in care este necesara emiterea autorizatiei de construire.
(2) Autorizatia prevazuta la acest punct, model stabilit potrivit pct. 256, se emite numai de catre primari, in functie de raza de
competenta.
(3) Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrarile de racorduri sau bransamente decat dupa obtinerea autorizatiei, in conditiile
prezentelor norme metodologice, sub sanctiunile prevazute de lege.
(4) Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de servicii, potrivit modelului stabilit la pct. 256.
(5) Cererea pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu are elementele constitutive ale declaratiei fiscale
si se depune la Primăria municipiului Braşov, Centrul de Informare Cetaţeni în atenţia Direcţiei Arhitect Şef in a carei rază de
competenţă teritorială se realizeaza oricare dintre racorduri sau bransamente, prevazute la art. 267 alin. (11) din Codul fiscal, cu cel
putin 30 de zile inainte de data inceperii lucrarilor.
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ANEXA NR. 19

REGULAMENTUL PRIVIND TAXA HOTELIERĂ prevăzută de art. 278 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal cu completările şi modificările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 278 alin(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completările şi modificările
ulterioare, Consiliul local Braşov a instituit taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, în cuantum de 5% la tarifele de cazare
practicate de unităţile de cazare din Municipiul Brasov, cu exceptia unitatilor de cazare situate in Poiana Brasov pentru care
taxa hoteliera se stabileste la 5% la tarifele de cazare numai pentru o singură noapte de cazare.
Conform prevederilor art. 278 alin(2) din L 571/2003 privind Codul Fiscal taxa hotelieră se încasează de către persoanele fizice
şi juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.
Conform prevederilor art. 278 alin(3) din L 571/2003 privind Codul Fiscal Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa
colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta.
Calculul taxei
ART. 279
(1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare.
(2) În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile
de cazare numai pentru o noapte de cazare.
Conform prevederilor pct.188 alin(1) lit.b) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal pentru
sederea in statiunile turistice, atat cele de interes national, cat si cele de interes local, declarate ca atare prin hotarare a Guvernului, in
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa hoteliera se aplica la tarifele de
cazare practicate de unitatile de cazare numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa, indiferent
de perioada reala de cazare.
(3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune
turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.
Conform prevederilor pct.188 alin(2) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal prin
perioada reala de cazare se intelege perioada neintrerupta in care o persoana fizica este cazata intr-o unitate de cazare; perioada poate
fi de una sau de mai multe zile.
Evidenţiere
Conform prevederilor pct.186 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal persoanele juridice prin
intermediul carora se realizeaza cazarea au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa
evidentieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in functie de cota stabilită de către Consiliul Local Braşov, si, dupa numarul
de zile.
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Termen de plată
Conform prevederilor art. 281 alin (1) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare unităţile de
cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care
s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.
Declarare
Conform prevederilor art. 281 alin (2) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare unităţile de
cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la Direcţia Fiscală Braşov, până la data stabilită pentru plata taxei hoteliere,
inclusiv.
Scutiri
Conform prevederilor art. 280 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare taxa hotelieră nu se
aplică pentru:
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la
lit. b)-g).
Conform prevederilor pct.188 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, pentru a beneficia de
scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu certificatul de incadrare intr-o categorie de
persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar, insotit de actul de identitate. In cazul
persoanelor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere sau alte documente care atesta situatia respectiva.
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