L E G E nr.343
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art.I.- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7, punctele 7 şi 8 ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
“7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineşte cel puŃin una
dintre următoarele condiŃii:
a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului
sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce
face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;
c) utilizatorul are opŃiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar
valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenŃa dintre durata
normală de funcŃionare
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maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcŃionare maximă,
exprimată în procente;
d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcŃionare maximă a bunului
care face obiectul leasingului; în înŃelesul acestei definiŃii, perioada de leasing include orice
perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puŃin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală
cu valoarea de intrare a bunului;
8. contract de leasing operaŃional – orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar,
care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puŃin riscul de
valorificare a bunului la valoarea reziduală, şi care nu îndeplineşte nici una din condiŃiile
prevăzute la pct.7 lit.b) – e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci
când opŃiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de
leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului;”
13. La articolul 22, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
“d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare şi funcŃionare, de către
instituŃiile de credit, instituŃiile financiare nebancare înscrise în Registrul general Ńinut de
Banca NaŃională a României, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane
juridice similare;”
„Art.251.- (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicărea
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereŃii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin.(3) valoarea impozabilă cea mai
mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulŃirea suprafeŃei
construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraŃi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor: vezi www.bnr.ro
(7) Valoarea impozabilă a clădirii determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6) se
reduce în funcŃie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinŃă;
b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani, inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinŃă.

(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinŃă, a cărei suprafaŃă construită depăşeşte 150 de metri
pătraŃi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7)
se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraŃi sau fracŃiune din aceştia.”
229. La titlul IX „Impozite şi taxe locale”, titlul capitolului III va avea următorul
cuprins:
„Impozitul şi taxa pe teren”
230. La articolul 256, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
“(2) Impozitul prevăzut la alin.(1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe
teren prevăzută la alin.(3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al
municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa
pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.
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(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinŃă, se stabileşte taxa pe
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinŃă, după caz, în condiŃii similare impozitului pe teren.”
231. La articolul 256, după alineatul (4) se introduc două alineate noi, alin.(5) şi (6), cu
următorul cuprins:
,,(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.
(6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenŃă,
impozitul pe teren este datorat de locator.”
237. La articolul 261, alineatul (3) va avea următorul cuprins :
“(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.”

