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Titlul IX3.[1] Impozitul  
pe construcţii

Art. 29633. Contribuabili. (1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform pre
zen tului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cer
cetaredezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, 
potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent 
în România;

c) persoanele juridice cu sediu social în România îniinţate potrivit legislaţiei europene.
(2) În cazul operaţiunilor de leasing inanciar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în 

cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Art. 29634. Deiniţia construcţiilor. În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevă
zute în grupa 1 din Catalogul privind clasiicarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
ixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modiicările ulterioare.

Art. 29635. Cota de impozitare şi baza impozabilă. (1) Impozitul pe construcţii se calculează 
prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor 
la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor 
corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 29634, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, 
modiicare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, alate în administrare ori 
în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către 
contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modiicare sau extindere 
pentru construcţiile, alate sau care urmează să ie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativteritoriale;

c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” 
din Catalogul privind clasiicarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor ixe, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modiicările ulterioare.

(2) Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modiicare sau 
extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, alate în administrare ori în folosinţă, 
prevăzută la alin. (1) lit. a), se justiică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea 
acestei valori către proprietar.

(3) În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau 
diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la 
art. 29634, impozitul pe construcţii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste modiicări 
sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul 
următor.

(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuială deductibilă la stabilirea 
proitului impozabil reglementat de titlul II.

Norme metodologice:
1.[2] În aplicarea prevederilor art. 29635 alin. (1) din Codul iscal, prin valoarea construcţiilor existente în 
patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se înţelege valoarea evidenţiată 

[1]  Titlul IX3 cuprinzând art. 2963329636 a fost introdus prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 102/2013 şi se aplică de 
la 1 ianuarie 2014.

[2] Pct. 15 au fost introduse prin art. I pct. E din H.G. nr. 421/2014.
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contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcţiilor, fără a lua în considerare construcţiile 
înregistrate în conturi în afara bilanţului, conform reglementărilor contabile aplicabile.
2. Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de rapor-
tare inanciară şi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor ixe speciice activităţii de explorare şi 
producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale politici contabile speciice domeniului 
de activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utili-
zează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente 
contabile şi practicile acceptate ale domeniului de activitate, pentru determinarea bazei impozabile 
potrivit prevederilor art. 29635 alin. (1) din Codul iscal, nu includ valoarea construcţiilor casate.
3. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul iscal, 
contribuabilii nu includ valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie evidenţiate potrivit regle-

mentărilor contabile aplicabile şi nici valoarea aferentă unor construcţii alate în proprietatea statului sau 
a unităţilor administrativteritoriale, înregistrate în conturi corespunzătoare construcţiilor, potrivit legii.
4. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul iscal, 
corelat cu reglementările în vigoare pentru determinarea impozitului pe clădiri, potrivit prevederilor 
titlului IX al Codului iscal, contribuabilii vor avea în vedere următoarele reguli:
a) din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului 
anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art. 250 din Codul iscal, cu excepţia celor alate 
sau care urmează să ie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale;
b) în cazul în care valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare 
construcţiilor este diferită de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe 
clădiri potrivit prevederilor titlului IX din Codul iscal, valoarea care se scade este valoarea evidenţiată 
contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor;
c) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modiicare sau extindere pentru clădirile 
închiriate, luate în concesiune, alate în administrare ori în folosinţă este cea deinită la pct. 54 alin. 
(1), (11) şi (12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul iscal.
5. În aplicarea prevederilor art. 29635 alin. (2) din Codul iscal, deducerea valorii lucrărilor de reconstrui
re, modernizare, consolidare, modiicare sau extindere se justiică în baza comunicării către locator 
potrivit pct. 54 alin. (1), (11) şi (12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul iscal.

Art. 29636. Plata impozitului şi depunerea declaraţiei iscale. (1) Contribuabilii prevăzuţi 
la art. 29633 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 
mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul.

(2) Impozitul pe construcţii, declarat potrivit alin. (1), se plăteşte în două rate egale, până la 
datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, 
au obligaţia de a declara şi plăti impozitul determinat conform art. 29635 alin. (1), până la data 
încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

(4) Contribuabilii nouîniinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul iscal 
următor.

(5) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat şi se admi
nistrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală, republicată, cu modiicările şi completările ulte
rioare.

Art. 29636
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Titlul X. Dispoziţii inale

Art. 297. Data intrării în vigoare a Codului iscal. Prezentul cod intră în vigoare la data de 
1 ianuarie 2004, cu excepţia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel.

Art. 298. Abrogarea actelor normative. (1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod 
iscal se abrogă:

1. Articolul 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002;

2. Articolul 17 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modiicările ulterioare;

3. Articolul 13 şi articolul 14 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe 
cu impact semniicativ în economie, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 356 
din 3 iulie 2001, cu modiicările ulterioare;

4. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea patronatelor nr. 356/2001, publicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001;

5. Alineatul (2) al articolului 41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001;

6. Prevederile referitoare la accize din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de 
pescuit la Marea Neagră, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 406 din 23 iulie 
2001;

7. Alineatul (8) al articolului 70 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;

8. Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oicial al 
României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003;

9. Articolul 67 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu 
modiicările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe proit, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modiicările şi completările ulterioare, inclusiv actele 
normative date în aplicarea legii;

11. Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului 
şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 571 din 2 august 2002, cu modiicările şi completările ulterioare;

12. Literele b) şi c) ale articolului 37 din Legea cinematograiei nr. 630/2002, publicată în Mo
nitorul Oicial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modiicările şi completările 
ulterioare;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile 
realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri 
internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de inanţare gratuită, publicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, 
produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 374 
din 23 decembrie 1997, cu modiicările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modiicări prin Legea 
nr. 101/1995, cu modiicările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe veniturile reprezentanţelor din 
România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, publicată în Monitorul 

Art. 298
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Oicial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată cu modiicări prin Legea 
nr. 29/1997, cu modiicările ulterioare;

17. Prevederile privind impozitul pe proit din articolul 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 
privind îniinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
republicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002;

18. Literele e) şi f) ale articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile 
de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 9 
din 12 ianuarie 2000;

19. Articolul 6, articolul 7 şi alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea 
la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei 
aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în Monitorul Oicial 
al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001;

20. Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România 
de persoane izice şi juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 315 din 27 august 1998, cu modiicările ulterioare;

21. Prevederile referitoare la persoane juridice din alineatul (2) al articolului 9 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată 
în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu completările ulterioare;

22. Alineatul (4) al articolului 122 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile 
gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu modiicări şi completări 
prin Legea nr. 210/2003;

23. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 şi articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 
privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii „Centrala Nuclearoelectrică 
Cernavodă – 5 x 700 Mwe”, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 430 din 2 
septembrie 2000, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 335/2001, cu modiicările 
şi completările ulterioare;

24. Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oicial 
al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea 
nr. 493/2002, cu modiicările şi completările ulterioare;

25. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, publicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modiicări prin 
Legea nr. 111/2003, cu modiicările şi completările ulterioare;

26. Literele b) şi c) ale articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea 
şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 536 
din 1 septembrie 2001, aprobată cu modiicări prin Legea nr. 490/2002;

27. Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Moni
torul Oicial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modiicările şi completările 
ulterioare;

28. Articolul 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare 
a creanţelor bugetare locale, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 66 din 2 
februarie 2003, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 358/2003;

29. Secţiunea a 2a a capitolului I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea 
unor măsuri în materie inanciariscală, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 624 din 31 august 2003;

30. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe 
salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România 
în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 294 
din 29 octombrie 1997, cu modiicările şi completările ulterioare;

31. Prevederile referitoare la taxa pe valoarea adăugată din articolul 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a inanţării obiectivului 
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de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional BucureştiOtopeni” şi pentru 
aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale „Aeroportul Internaţional 
BucureştiOtopeni” – S.A., publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 232 din 25 
mai 1999, aprobată prin Legea nr. 21/2000;

32. Litera a) a alineatului 1 al articolului 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 
privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul 
Oicial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modiicări şi completări prin 
Legea nr. 519/2002, cu modiicările ulterioare;

33. Literele b) şi c) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999 privind 
instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor 
acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime 
de apă de peste 100 metri, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 526 din 28 
octombrie 1999, aprobată cu modiicări prin Legea nr. 399/2001;

34. Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000, aprobată prin Legea 
nr. 302/2001, cu modiicările ulterioare;

35. Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile coope
ratiste de credit, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, 
aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 200/2002;

36. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea 
adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi 
externe pentru Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 594 din 22 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 134/2001;

37. Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oicial 
al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modiicări şi completări prin 
Legea nr. 382/2002, cu modiicările ulterioare;

38. Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” – S.A. Galaţi, publicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modiicările şi completările 
ulterioare;

39. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modiicări şi 
completări prin Legea nr. 523/2002, cu modiicările şi completările ulterioare;

40. Prevederile referitoare la impozitul pe proit din alineatul (3) al articolului 145 şi alineatul 
(2) al articolului 146 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, 
serviciile de investiţii inanciare şi pieţele reglementate, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 525/2002, 
cu modiicările ulterioare;

41. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe 
terenurile din extravilanul localităţilor, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 167 
din 17 martie 2003, aprobată cu modiicări prin Legea nr. 273/2003;

42. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale 
privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oicial al 
României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modiicările ulterioare;

43. Hotărârea Guvernului nr. 582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru 
băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 
1997, cu modiicările şi completările ulterioare;

Art. 298
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431.[1] Abrogat;
432.[2] Litera a) a articolului 26 şi litera g) a articolului 83 din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modiicările şi 
completările ulterioare;

433. Articolul III din Legea nr. 265/2007 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modiicările şi completările ulte
rioare.

44. Orice alte dispoziţii contrare prezentului cod.
(2)[3] Abrogat.

[1]  Pct. 431 de la alin. (1) al art. 298 a fost introdus prin art. I pct. 121 din O.G. nr. 83/2004 şi a fost abrogat în 
urma aprobării ordonanţei prin art. unic pct. 39 din Legea nr. 494/2004.

[2]  Pct. 432 şi 432 ale art. 298 au fost introduse prin art. I pct. 153 din O.U.G. nr. 109/2009.
[3]  Alin. (2) al art. 298 a fost abrogat prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 138/2004, punct introdus ulterior prin art. I 

pct. 36 din Legea nr. 163/2005.
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Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele  
normative de modiicare a Codului iscal

1. O.U.G. nr. 125/2011

[…]
Art. III. Începând cu data de 1 iulie 2012 se abrogă art. III din Ordonanţa de urgenţă a Gu

vernului nr. 58/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi 
alte măsuri inanciariscale, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 431 din 28 
iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modiicările ulterioare.

Art. IV. Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depu
nere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului 
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectiicată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului 
comun prevăzut la art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal, cu modiicările 
şi completările ulterioare.

Art. V. (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor 
sociale obligatorii datorate de persoanele izice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului 
iscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele izice prevăzute 
la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor iscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, 
precum şi perioadei 1 ianuarie30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 
şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care sa 
făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei speciice aplicabile iecărei 
perioade.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul efectuării inspecţiei iscale pentru perioade 
anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea contribuţiilor sociale, precum şi soluţionarea con
testaţiilor împotriva actelor administrative prin care sa făcut stabilirea revin organelor iscale 
prevăzute la alin. (1).

(4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau organelor iscale din 
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării, creanţele repre
zentând contribuţiile sociale datorate de persoanele izice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al 

Codului iscal, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012. Predareapreluarea se face 
până la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului 
de predareprimire şi a următoarelor documente:

a) înscrisuri în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data predării
preluării şi care reprezintă titluri executorii;

b) situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până la data de 30 iunie 2012 şi neîncasate până 
la aceeaşi dată;

c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate plăţile anticipate stabilite pentru anul 2012;
d) orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi veriicării sumelor datorate.
(5) Procedura de predareprimire a documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (4) va i 

aprobată prin ordin comun al ministrului inanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale şi al ministrului sănătăţii, în termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe 
de urgenţă în Monitorul Oicial al României, Partea I.

(6) Sumele reprezentând contribuţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv dobânzile, penalităţile de 
întârziere sau majorările de întârziere, pentru care dreptul de a stabili şi/sau dreptul de a cere 


