Identificati-va intr-una din situatiile A- E si aflati ce
impozit veti plati!

Impozitul pe
CLADIRE

Persoane fizice

Situatia C.
Declaratia ITL- oo1 va fi
depusa pana la 31 mai 2016
si va insotita de:
1. Raportul de evaluare
intocmit de un evaluator
autorizat, in conformitate cu
standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la
data evaluarii, care reflecta

Situatia D. Art. 459, (3).

- Proprietar = pers fizica.
- Are inregistrat un domiciliu
fiscal,
- NU desfasoara activitati
economice in spatiu …
- Suprafetele folosite în scop
rezidenţial şi cele folosite în
scop nerezidenţial NU pot fi
sau pot fi evidenţiate distinc
(nu conteaza delimitarea).

- Proprietar= pers fizica.
- Are inregistrat un
domiciliu fiscal,
- Desfasoara activitati
economice in spatiu …
- Suprafetele folosite în
scop rezidenţial şi cele
folosite în scop
nerezidenţial NU pot fi
evidenţiate distinct.

valoarea cladirii ulterioara
datei de 1 ianuarie 2011, sau
2.Procesul verbal de receptive
finala, din care reiese valoarea
cladirii, in cazul unei cladiri

CLADIRE MIXTA
CLADIRE
MIXTA

finalizate in ultimii 5 ani, sau

D.1.

3.Actul de dobandire a
dreptului de proprietate asupra
unei cladiri, in ultimii 5 ani, din
care reiese valoarea cladirii; in
cazul in care valoarea cladirii
nu se evidentiaza distinct,
impozitul pe cladiri se va stabili
la valoarea totala din actul
respectiv.

DeclaratieITL 001
31 mai 2016

DACA UTILITATILE
(cheltuieli comune, energie
electrica, gaze naturale,
termoficare, apa, canal)

Art. 459,
(3), b)

NU sunt in sarcina pers care desfasoara
activitate economica, le suporta si
plateste persoana fizica proprietar.

(Ghidul mfinante.ro)
Plata impozit -30 iunie 2016

D.2.

Sunt in sarcina
pers care
desfasoara
activitate
economica

Imp [art. 459, 3] = Imp. [art. 457]
Imp [art.459,3b)] = Imp. [art. 458]

IMPOZIT REZIDENTIAL = Imp. [art. 457] =
( 0,08% ; 0,2%) * Val impozabila.
Valoare impozabila = Supraf desfasurata
mp * Val imp / m2.
Bucuresti – cota = 0,1%.

Proprietarii
NU depun
DeclaratieITL 001

Declaratie- ITL 001
31 mai 2016

IMPOZIT NEREZIDENTIAL = Imp. [art. 458]. = ( 0,2% - 1,3% ) * Valoarea Impozabila,
Bucuresti – cota = 0.2% .
Valoare impozabila este: Valoare din Raportul de Evaluare* ( daca se intocmeste si
se depune ) sau Valoare finala a lucrarilor de constructii < 5 ani sau Valoare act de
proprietate < 5 ani.
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