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LEgE
pentru punerea ]n aplicare a titlului VI din Codul fiscal
Parlamentul prin prezenta lege organic[ adopt[ titlul VI
din Codul fiscal.

Articolul 1. Intrarea ]n vigoare
Titlul VI din Codul fiscal intr[ ]n vigoare la 1 ianuarie
2001.

Articolul 2. Abrogarea
La data intr[rii ]n vigoare a titlului VI din Codul fiscal se
abrog[ Legea nr.1245XII din 22 decembrie 1992 privind
impozitul funciar =i modul de impozitare.

Articolul 3. Modificarea actelor normative
Guvernul, ]n termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legisla\iei ]n vigoare ]n concordan\[ cu titlul VI din Codul
fiscal;
b) va aduce actele sale normative ]n concordan\[ cu
titlul VI din Codul fiscal;
c) va asigura revizuirea =i abrogarea de c[tre ministere =i
departamente a actelor lor normative care contravin
titlului VI din Codul fiscal.

Articolul 4. Dispozi\ii finale =i tranzitorii
(1) Obliga\iile fiscale privind impozitul funciar =i impozitul
pe bunurile imobiliare, ap[rute p]n[ la 1 ianuarie 2001, se
reglementeaz[ conform legisla\iei ]n vigoare la momentul
apari\iei acestor obliga\ii fiscale.
(2) P]n[ la 1 ianuarie 2009, prin derogare de la prevederile
Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar =i impozitului
pe bunurile imobiliare se reglementeaz[ conform preve
derilor alin.(4)–(11) din prezentul articol =i ale anexelor
nr.1 =i nr.2 la prezenta lege.
(3) Prevederile alin.(2) nu se extind asupra bunurilor
imobiliare cu destina\ie locativ[ (apartamente =i case
de locuit individuale) din municipii =i ora=e, inclusiv
din localit[\ile aflate ]n componen\a acestora, cu excep\ia satelor (comunelor), bunuri a c[ror impunere,
]ncep]nd cu 1 ianuarie 2007, se efectueaz[ conform
prevederilor Codului fiscal.
(4) Cotele concrete ale impozitului funciar =i impozitului
pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de c[tre auto
rit[\ile reprezentative ale administra\iei publice locale la
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aprobarea bugetelor respective, ]n limitele (inclusiv limitele
maxime) specificate ]n anexele nr.1 =i nr.2 la prezenta lege,
]ns[ nu mai mici dec]t 50% din cota maxim[.
(5) Costul bunurilor imobiliare impozabile se determin[
]n modul stabilit de Guvern, prin evaluarea =i/sau re
evaluarea acestor bunuri ]n baza documentelor de
eviden\[ contabil[ – pentru persoanele juridice =i ]n
baza documentelor care se p[streaz[ ]n arhivele or
ganelor cadastrale ori ]n baza rezultatelor examin[rii
obiectelor – pentru persoanele fizice.
(6) Subiec\i ai impunerii cu impozit funciar =i/sau impozit
pe bunurile imobiliare s]nt persoanele specificate la
art.277 din Codul fiscal, \in]nd cont de prevederile art.283
=i 284 din Codul fiscal =i ale anexei nr.2 la prezenta lege
(]n ce prive=te impozitul pe bunurile imobiliare).
(7) Impozitul funciar se determin[ prin ]nmul\irea cotei
concrete a impozitului la num[rul de grad-hectare, hectare
sau la suprafa\a terenului ce apar\ine persoanei juridice
sau persoanei fizice, se calculeaz[ =i se achit[ dup[ cum
urmeaz[:
a) persoanele juridice =i persoanele fizice care desf[=oar[
activitate de ]ntreprinz[tor, cu excep\ia gospod[riilor
\[r[ne=ti (de fermier), calculeaz[ de sine st[t[tor
suma anual[ a impozitului funciar =i p]n[ la 1 iulie
a anului fiscal ]n curs prezint[ inspectoratelor fiscale
teritoriale calculul impozitului funciar. Pentru terenurile dob]ndite dup[ expirarea termenului
stabilit pentru prezentarea calculului impozitului
funciar, calculul men\ionat se prezint[ nu mai
t]rziu de ultima zi de lucru a anului fiscal ]n curs;
b) pentru persoanele fizice, altele dec]t cele specificate la
lit.a), precum =i pentru gospod[riile \[r[ne=ti (de fer
mier) calcularea sumei anuale a impozitului funciar =i
]ntocmirea avizelor de plat[ a impozitului se efectueaz[,
conform instruc\iunii Ministerului Finan\elor, de c[tre
serviciile de colectare a impozitelor =i taxelor locale
ale prim[riilor cu participarea inspectoratelor fiscale
teritoriale. }n municipiile Chi=in[u =i B[l\i, cu excep\ia
ora=elor =i satelor (comunelor) din componen\a aces
tora, calcularea sumei anuale a impozitului funciar =i
]ntocmirea avizelor de plat[ a impozitului se efectueaz[
de c[tre inspectoratele fiscale de stat teritoriale. Avizele
de plat[ a impozitului funciar se ]nm]neaz[ subiec\ilor
impunerii cel t]rziu cu 60 de zile p]n[ la expirarea pri
mului termen de plat[ a impozitului stabilit la lit.c) din
prezentul alineat;
c) persoanele specificate la lit.a) =i b) din prezentul
alineat achit[ impozitul funciar ]n bugetul unit[\ii
administrativ-teritoriale respective, ]n p[r\i egale, cel
t]rziu la 15 august =i 15 octombrie a anului fiscal
]n curs, iar ]n cazul achit[rii sumei integrale a im
pozitului funciar pentru anul fiscal ]n curs p]n[ la
data de 30 iunie a anului respectiv, aceste persoane
beneficiaz[ de dreptul la o reducere cu 15% a sumei
impozitului ce urmeaz[ a fi achitat. Avizele de plat[
a impozitului funciar, ]nm]nate subiec\ilor impunerii,
se ]ntocmesc \in]ndu-se cont de acest drept. Pentru
terenurile dob]ndite dup[ expirarea termenului
stabilit pentru prezentarea calculului impozitului
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funciar, achitarea se efectueaz[ nu mai t]rziu de
ultima zi de lucru a anului fiscal ]n curs.
(8) Prin derogare de la prevederile alin. (6) lit. c), plata in
tegral[ a impozitului funciar pentru terenurile cu destina\ie
agricol[ pe anul fiscal 2004 de c[tre contribuabilii care
activeaz[ ]n agricultur[ se prelunge=te p]n[ la data de
1 noiembrie 2004.
(9) Impozitul pe bunurile imobiliare se determin[ prin
]nmul\irea valorii bunurilor imobiliare impozabile la cota
concret[ a impozitului, se calculeaz[ =i se achit[ dup[
cum urmeaz[:
a) persoanele juridice =i persoanele fizice care desf[=oar[
activitate de ]ntreprinz[tor calculeaz[ de sine st[t[tor
suma anual[ a impozitului pe bunurile imobiliare =i
achit[ impozitul ]n bugetul unit[\ii administrativ-terito
riale trimestrial, ]n p[r\i egale, nu mai t]rziu de ultima
zi a lunii imediat urm[toare trimestrului gestionar
al anului fiscal ]n curs. }n acela=i termen persoanele
men\ionate prezint[ organelor fiscale teritoriale calculul
impozitului;
b) pentru persoanele fizice care nu desf[=oar[ activitate
de ]ntreprinz[tor calcularea sumei anuale a impozitului
pe bunurile imobiliare =i perfectarea avizelor de plat[
a impozitului se efectueaz[, conform instruc\iunii Mi
nisterului Finan\elor, de c[tre serviciile de colectare a
impozitelor =i taxelor locale ale prim[riilor cu participa
rea organelor fiscale teritoriale. }n municipiile Chi=in[u
=i B[l\i, cu excep\ia ora=elor =i satelor (comunelor) din
componen\a acestora, calcularea sumei anuale a im
pozitului pe bunurile imobiliare =i ]ntocmirea avizelor
de plat[ a impozitului se efectueaz[ de c[tre inspec
toratele fiscale de stat teritoriale. Avizele de plat[
a impozitului pe bunurile imobiliare se ]nm]neaz[
subiectului impunerii cel t]rziu cu 60 de zile p]n[ la
expirarea primului termen de plat[ a impozitului.
Persoanele men\ionate achit[ impozitul pe bunurile
imobiliare ]n bugetul unit[\ii administrativ-teritoriale
respective, ]n p[r\i egale, cel t]rziu la 15 august =i
15 octombrie a anului fiscal ]n curs, iar ]n cazul achit[rii
de c[tre aceste persoane a sumei integrale a impozitului
pentru anul fiscal ]n curs p]n[ la 30 iunie a anului res
pectiv, ele beneficiaz[ de dreptul la o reducere cu 15%
a sumei impozitului ce urmeaz[ a fi achitat. Avizele de
plat[ a impozitului pe bunurile imobiliare, ]nm]nate
subiec\ilor impunerii, se ]ntocmesc \in]ndu-se cont de
acest drept.
(10) }ntreprinderile, institu\iile, organiza\iile =i persoanele
fizice care au bunuri imobiliare, inclusiv terenuri, ampla
sate ]n afara unit[\ii administrativ-teritoriale ]n care se
afl[ re=edin\a de baz[, transfer[ impozitul pe bunurile
imobiliare =i impozitul funciar, calculate pentru aceste bu
nuri =i terenuri, integral la bugetele satelor (comunelor),
ora=elor sau municipiilor, la locul de amplasare a bunurilor
imobiliare =i a terenurilor.
(11) }n anii 2006–2010 inclusiv, de impozitul pe bunurile
imobiliare (pentru cl[diri =i construc\ii) s]nt scuti\i agen\ii
economici produc[tori agricoli, indiferent de forma ju
ridic[ de organizare, a c[ror activitate de baz[ efectiv[
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este prev[zut[ la anexa nr. 3 la Legea nr.1164-XIII din
24 aprilie 1997 pentru punerea ]n aplicare a titlurilor I
=i II ale Codului fiscal.
(12) Prezenta lege intra ]n vigoare la data public[rii, cu
excep\ia alineatelor (1), (2), (4) – (11) din prezentul

articol, care se pun ]n aplicare la data intr[rii ]n vigoare
a titlului VI din Codul fiscal.
Pre=edintele Parlamentului
Chi=in[u, 16 iunie 2000.
Nr. 1056-XIV.

                       Dumitru DIACOV

Anexa nr. 1

Obiectele impunerii =i cotele maxime ale impozitului funciar
1. Terenurile cu destina\ie agricol[:
a) toate terenurile, altele dec]t cele destinate f]ne\elor
=i p[=unilor:
– care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;
– care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 hectar;
b) terenurile destinate f]ne\elor =i p[=unilor:
– care au indici cadastrali – 0,75 lei pentru 1 grad-hectar;
– care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru 1 hectar;
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri
etc.) – 115 lei pentru 1 hectar de suprafa\[ acvatic[.
2. Terenurile din intravilan:
a) terenurile pe care s]nt amplasate fondul de locuin\e,
cooperativele de construc\ie a garajelor, loturile de
pe l]ng[ domiciliu (inclusiv terenurile atribuite
de c[tre autoritatea administra\iei publice locale ca
loturi de pe l]ng[ domiciliu =i distribuite ]n extravilan,
din cauza insuficien\ei de terenuri ]n intravilan):
– ]n localit[\ile rurale – 1 leu pentru 100 m2;
– ]n ora=e – 2 lei pentru 100 m2;
– ]n municipiile Chi=in[u =i B[l\i – 10 lei pentru 100 m2;

– ]n celelalte municipii =i ]n ora=ele-re=edin\[ – 4 lei
pentru 100 m2;
b) terenurile destinate industriei, transporturilor, teleco
munica\iilor, ]ntreprinderilor agricole =i terenurile cu o
alt[ destina\ie special[:
– ]n ora=e =i ]n localit[\ile rurale – 10 lei pentru 100 m2;
– ]n municipiile Chi=in[u =i B[l\i – 30 lei pentru 100 m2;
– ]n celelalte municipii =i ]n ora=ele-re=edin\[ – 10 lei
pentru 100 m2.
3. Terenurile atribuite ]ntov[r[=irilor pomicole:
– ]n ora=e =i ]n localit[\ile rurale – 1 leu pentru 100 m2;
– ]n municipiile Chi=in[u =i B[l\i – 10 lei pentru 100 m2;
– ]n celelalte municipii =i ]n ora=ele-re=edin\[ – 1 leu
pentru 100 m2.
4. Terenurile din extravilan destinate industriei,
transporturilor, telecomunica\iilor =i cele cu o alt[
destina\ie special[ – 70 lei pentru 1 hectar.
5. Terenurile din extravilan pe care s]nt amplasate construc\ii =i instala\ii, carierele =i p[m]nturile distruse ]n
urma activit[\ii de produc\ie – 350 lei pentru 1 hectar.
Anexa nr. 2

Subiec\ii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabil[ (costul) =i cotele maxime
ale impozitului pe bunurile imobiliare
1. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
(cu excep\ia cooperativelor de construc\ie a locuin\elor =i a
cooperativelor de construc\ie a garajelor) =i ]ntreprinderilor
individuale se stabile=te ]n propor\ie de 0,1 la sut[ din
valoarea de bilan\ a cl[dirilor =i construc\iilor. }ntreprinde
rile produc[toare de materie prim[ agricol[ se scutesc de
impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare
folosite la ob\inerea produc\iei agricole.
2. Impozitul pe bunurile imobiliare (locuin\e privatizate,
propriet[\i imobiliare, construc\ii =i instala\ii pe sectoarele
pentru vile, garaje) ale persoanelor fizice, inclusiv pe bunu
rile imobiliare ale membrilor cooperativelor de construc\ie
a locuin\elor, ai cooperativelor de construc\ie a garajelor =i
ai ]ntov[r[=irilor pomicole se stabile=te ]n propor\ie de:
– ]n localit[\ile rurale – 0,1 la sut[ din costul bunurilor
imobiliare;
– ]n ora=e, ]n ora=ele-re=edin\[ =i municipii, cu excep\ia
municipiilor Chi=in[u =i B[l\i – 0,2 la sut[ din costul
bunurilor imobiliare;

– ]n municipiile Chi=in[u =i B[l\i – 0,3 la sut[ din costul
bunurilor imobiliare.
3. }n cazurile ]n care suprafa\a total[ a locuin\elor =i a
construc\iilor principale ale persoanelor fizice care nu
desf[=oar[ activitate de ]ntreprinz[tor, ]nregistrate cu
drept de proprietate, dep[=e=te 100 m2 inclusiv, cotele
concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare
se majoreaz[ ]n func\ie de suprafa\a total[, dup[ cum
urmeaz[:
– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;
– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;
– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;
– peste 300 m2 – de 15 ori.
Construc\ie principal[ – construc\ie ]nregistrat[ cu
drept de proprietate a persoanei fizice, care este utilizat[ ca locuin\[ =i nu este antrenat[ ]n activitatea
de ]ntreprinz[tor.
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