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 Referitor la proiectul de ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri 
fiscale 

 Am analizat textul proiectului de Ordonanță postat pe pagina web a Ministerului 
Finanțelor și vă înaintăm propunerile de mai jos, având în vedere următoarele aspecte: 

- Considerăm ca pozitivă eliminarea trimiterilor la tipul contribuabilului 
persoană fizică sau persoană juridică și orientarea temei impozitării proprietății pe cele 
două tipuri de utilizări, rezidențială și nerezidențială. 

- Înțelegem că raportarea la ”Studiile de piață” referitoare la valorile orientative 
privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România pare o soluție facilă, dar trebuie avut în vedere faptul că acestea nu vor 
conține valorile de piață ale tuturor proprietăților dintr-o arie geografică, ci numai informații 
privind valorile minime pentru tipurile de proprietăți care au fost tranzacționate în anul 
anterior și pentru care evaluatorii autorizați vor deține informațiile de piață aferente, 

- Prin legiferarea din decembrie 2021 (Legea nr. 301/2021) Studiile de piață 
vor fi elaborate de evaluatori autorizați, astfel că, anul 2023 va fi primul an în care aceste 
Studii vor avea o formă diferită față de cele de până acum. 

- Precizăm, așa cum am făcut-o și în trecut, că nu există posibilitatea întocmirii 
în mod profesionist a unui document care să includă valorile de piață individuale ale 
terenurilor, caselor, spațiilor industriale, spațiilor comerciale, imobilelor mixte, etc. dintr-un 
oraș/comună/sat sau județ. Fiecare dintre acestea au particularitățile lor, ce pot fi 
evidențiate numai printr-un raport individual de evaluare. 

- Până în prezent Studiile de piață prevăzute de art. 111 din Codul Fiscal au avut 
o utilizare strict limitată și nu au fost o prerogativă a profesiei de evaluator. Considerăm că 
au fost acceptabile pentru scopul propus, în condițiile în care autorii au precizat (așa cum 
era și normal) în conținutul lor că reprezintă derogări de la, și/sau nu respectă Standardele 
de Evaluare. Vă rugăm să regăsiți în Anexa nr. 1 câteva exemple privind necorelațiile regăsite 
în studiile de piață ale anului 2022. Mai reamintim că reprezintă acestea reprezintă 
documente neunitare, neomogene și că unele dintre firmele care au realizat studiile 
(exemplul București, Ilfov, Dâmbovița, etc.) nu sunt evaluatori autorizați. 
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Propunerea noastră pornește de la următoarele premise: 

- Asigură o aplicare unitară 
- Utilizează prevederi existente ale codului fiscal care pot fi adaptate noilor 

cerințe 
- Rezultatele obținute sunt cel puțin similare celor din utilizarea studiilor de 

piață, dar cu aplicabilitate stabilă pe termen lung 
- Sunt atinse în acest fel unele din obiectivele din PNRR 
- Nu este nevoie de o modificare semnificativă a softurilor autorităților locale și 

nici nu implică eforturi în plus (și incertitudini în aplicare) pentru angajații primăriilor din 
România 

- Soluția propusă de noi are o aplicabilitate imediată,  
- Varianta propusă nu mai necesită prorogarea primului termen de plată a 

impozitului pentru anul 2023 
- Soluția pune bazele unei reforme în perioada următoare, inclusiv a impozitului 

pe teren și alinierea tuturor prevederilor din codul fiscal la cerințele PNRR privind utilizarea 
valorilor de piață ca obiectiv al valorilor impozabile. 

- Propunerea noastră s-a bazat pe informațiile din baza de date BIG a ANEVAR, 
bază de date care conține valorile de piață desprinse din rapoartele de evaluare realizate de 
membrii ANEVAR pe întreg teritoriul României pentru garantarea împrumuturilor. 

Concret, propunerile sunt: 
1. La art. 457 propunem menținerea formei în vigoare în prezent, cu înlocuirea 

tabelului de la alin. (6) cu un tabel similar actualizat anual de ANEVAR. 
Pentru anul 2023, am realizat exemplificativ și în timpul limitat avut la dispoziție 

următorul tabel pe baza datelor din baza de date BIG a ANEVAR înregistrate în cursul anului 
2022: 

 

 

Conform acestui tabel se observă că valorile impozabile vor crește de la un 
multiplicator (actual în Codul Fiscal) de 2,6 la unul cuprins între 5,1-5,7 pentru București 

zona A (adică o creștere de cca 2 ori, de fapt alinierea la piață). Reiterăm faptul că acest tabel 
a fost elaborat în cele câteva zile de la publicarea proiectului de ordonanță, iar forma finală 
este posibil să sufere unele modificări (alinieri la o dată de referință viitoare), cu precădere 
în zonele IV și V. 

2. La art. 458, propunem păstrarea primelor două alineate din propunerea dvs. 
actuală, iar alin. (3) să aibă următorul cuprins: 

Zona in cadrul localitatii 0 I II III IV V

A max 5,70 5,10 4,75 4,50 4,10 3,80

min 5,10 4,75 4,40 4,10 3,80 3,60

B max 5,10 4,75 4,40 4,10 3,80 3,60

min 4,75 4,40 4,10 3,80 3,60 3,30

C max 4,75 4,40 3,90 3,80 3,60 3,60

min 4,40 4,10 3,60 3,60 3,30 3,40

D max 4,40 3,90 3,60 3,60 3,60 3,40

min 4,10 3,60 3,30 3,30 3,30 3,10

Rang 



„(3) Pentru clădirile nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între .......% asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit 
de un evaluator autorizat, conform Standardelor de evaluare a bunurilor  depus la organul 
fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii 
raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce 
efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.” 

În sprijinul celor de mai sus, ANEVAR va modifica Ghidul de evaluare GEV 500 – 
”Determinarea valorii impozabile a clădirilor” (prin referire la valoarea de piață, similar 
valorii pentru garantare, astfel că (utilizând premise și ipoteze adecvate scopului) se pot 
utiliza la impozitare și rapoartele de evaluare pentru garantare, în cazul în care există și sunt 

recente. La art. 460, propunem menținerea alin. (6) și (9) din proiectul MF, toate aspectele 
din celelalte alineate fiind prevăzute la art. 457 și 458. 

„(6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât 
suprafețe rezidențiale cât și suprafețe nerezidențiale, în categoria clădirilor rezidențiale sau 

nerezidențiale, în baza informațiilor pe care le dețin și a situației existente la 31 decembrie 
a anului anterior celui de referință.  
  (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de 
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care 
a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea 
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, 
pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de 
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte 
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a 
celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 
creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a 
clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, 42 la terminarea lucrărilor de 

renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data 
începerii executării lucrărilor.” 
 4. La art. 491, propunem păstrarea textului aflat în vigoare în prezent pentru aceleași 
motive enumerate mai sus. 

 În Anexa nr. 2 regăsiți tabelul comparativ cuprinzând propunerile noastre. 
Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice date suplimentare. 

 
 
Cu stimă,  
                            
Preşedinte ANEVAR,   
Radu Călin Timbuș  

           


