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Abstract: Impozitele reprezintă elementele cheie ale politicii oricărei țări, administrarea corectă a cărora 
este orientată spre asigurarea nevoilor financiare ale statului. Impozitul pe bunurile imobile, veniturile din 
achitarea căruia participă la formarea bugetelor locale (în cele mai multe state) sunt surse importante utilizate 
pentru asigurarea dezvoltării durabile a localităților. Astfel, un obiectiv major al politicilor fiscale este 
crearea sistemelor de impozitare a bunurilor imobile care prin cadrul legislativ, metodologia de calcul a bazei 
impozabile, deducerile și scutirile oferite unor categorii de contribuabili vor asigura respectarea principiului 
echității și a intereselor statului, autorităților publice locale și proprietarilor bunurilor imobile. 

 
Cuvinte cheie: impozit pe bunuri imobile, bază impozabilă, evaluarea în scopul impozitării 
 
 
Politica din domeniul impozitării bunurilor imobile în diferite state se deosebeşte reieşind din tradiţiile 

naţionale ale impozitării, situaţia economică, prezenţa sistemelor de evidenţă şi inventariere a bunurilor 
imobile. Sistemele de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova şi România au fost analizate după 
aşa criterii ca cadrul legislativ, obiectele şi subiecţii impunerii, baza impozabilă, sursa de date despre bunuri 
imobile, etc.. 

În Republica Moldova funcţionează două sisteme de impozitare a bunurilor imobile: sistemul nou,care este 
reglementat prin Titlul VI al Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.1055-XIV din 16.06.2000 [3],care 
presupune stabilirea mărimii impozitului în baza valorii de piaţă, estimate în cadrul evaluării masive, şisistemul 
vechi care este prezentat în Legea cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI nr.1056-XIV din 16.06.2000[1] 
şi prevede două impozite separate pe bunuri imobile şi funciar, care se aplică pentru bunurile imobile pentru 
care nu a fost stabilită valoarea estimată.În România impozitarea bunurilor imobile este reglementată prin 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal [2]. 

Obiectul impuneriial impozitului pe bunuri imobile în Republica Moldova reprezintă terenurile(terenuri cu 
destinaţie agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte 
destinaţii speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, 
apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 
50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie[1, art.278]. În 
România se supun impozitării terenurile, clădirile şi construcţiile[2, art.455 alin.(1), art.463 alin (1), art.496 
alin.(1)]. 

În calitate de contribuabili ai impozitului pe bunuri imobile în Republica Moldova sunt persoanele juridice 
şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi,proprietarii bunurilor imobiliareşi deţinătorii drepturilor patrimoniale, iar în 
România impozitul pe clădiri şi terenuri este achitat de proprietari, iar deţinătorii drepturilor patrimoniale 
achită taxe. Impozitul pe construcţii se achită de persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice; 
persoanele juridice străine care au un sediu permanent în România; persoanele juridice cu sediul social în 
România înfiinţate conform legislaţiei europene. 

În Republica Moldova pentru bunurile imobile ce se impozitează conform Titlului VI al Codului Fiscal, 
adică sistem nou, bază impozabilă serveşte valoarea estimată, pentru cele ce se impozitează după sistem vechi 
– valoarea de bilanţ, costul bunului imobil, suprafața pentru terenuri. În România pentru clădirile cu destinaţie 
rezidenţială aflate în proprietatea persoanelor fizice valoarea impozabilă se stabileşte reieşind din suprafaţă, 
impozitul pentru terenuri de asemenea reieşind din suprafaţă, impozitul pentru construcţii se calculează în baza 
valorii de bilanţ. Pentru celelalte tipuri de clădiri (în afară de cele rezidenţiale) în calitate de valoare impozabilă 
poate servi: valoarea dintr-un raport de evaluare, valoarea finală a lucrărilor de construcții (p/u clădirile sunt 
construite în ultimii 5 ani), valoarea care rezultă din actul de transfer a dreptului de proprietate, ultima valoare 
impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal. 

Analiza sistemelor de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova și România este prezentată 
în următorul tabel.  
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Tabelul. Analiza sistemelor de impozitare a bunurilor imobile din Republica  Moldova și România  
Criteriul de comparație Republica Moldova România 
Tipul cotelor  Legislaţia prevede cote maxime şi 

minime, iar cota concretă stabileşte 
autoritatea reprezentativa a APL 
(sistem nou), cote fixe (sistem vechi) 

Cote fixe pentru terenuri şi 
construcţii şi cote stabilite anual de 
consiliile locale, în limitele stabilite 
de lege – pentru clădiri 

Sursa de date despre 
bunuri imobile 

Registrul bunurilor imobile, registrele 
de evidență ale APL 

Registrele APL formate în baza 
declarărilor contribuabililor 

Implicarea sectorului 
privat în procesul de 
impozitare 

Nu există Există, rapoartele de evaluare în 
scopul impozitării trebuie să fie 
elaborate de evaluatori autorizați  

Sursele de finanțare a 
lucrărilor de evaluare în 
scopul impozitării 

Bugetul de stat şi bugetul autorităţilor 
publice locale (din 2017) 

Sursele contribuabilului 

Valoarea estimată în 
scopul impozitării 

Valoarea de piaţă  Valoarea impozabilă (diferită de 
valoarea justă sau de piaţă) 

Metodele aplicate la 
evaluarea în scopul 
impozitării 

Metoda cheltuielilor, metoda analizei 
comparative a vînzărilor, metoda 
venitului 

Metoda cheltuielilor 

Mecanismul de verificare 
a calității evaluării în 
scopul impozitării 

Prin aplicarea metodelor de analiză 
statistică, etapă a procesului de 
implementare a sistemului de evaluare 

Introducerea obligatorie a valorii 
estimate în scopul impozitării în 
Baza de Informații Fiscale 

Procedura de apel  Nu există instituţii specializate, 
contribuabilul se poate adresa la oficiu 
cadastral teritorial, apoi la Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru şi la 
instanţa de judecată 

Comisia Fiscală Centrală (din 
cadrul Ministerului Finanţelor), 
Agenția Națională de Administrare 
Fiscală 

Sursa: elaborat de autor 
Ca urmare a analizei comparative a sistemelor de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova 

şi România pot fi constatate semnificative deosebiri dintre acestea. Sistemul nou din Republica Moldova 
corespunde tendinţelor internaţionale actuale din domeniu, datorită aplicării sistemelor informaţionale 
automatizate pentru estimarea valorii de piaţă în scopul impozitării şi utilizării în calitate de sursă de date 
despre imobile a registruluibunurilor imobile.  

În România sistemul de impozitare nu are drept bază un registru unic în care ar fi înregistrate toate bunurile 
imobile din ţară. În prezent domeniul înregistrării se află la o etapă de trecere de la cadastrul sporadic la cel 
sistematic. Baza impozabilă pentru bunuri imobile reprezintă valorile stabilite nu în baza abordărilor de piaţă, 
chiar şi valorile din rapoartele de evaluare se estimează doar prin metoda cheltuielilor. Însă, aplicarea 
coeficienţilor pentru amplasare şi care reflectă rangul localităţii reprezintă un pas de trecere de la valorile de 
bilanţ, costurile construcţiei spre valoarea de piaţă în calitate de bază impozabilă. 
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