
 

I. Conform art. 269 din Legea 571/2003 privind Codulfiscal taxa 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se 

datoreaza pentru: 

• certificat de urbanism sau autorizatie de construire 

pentru lacas de cult sau constructie anexa; 

• certificat de urbanism sau autorizatie de construire 

pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului 

public al statului; 

• certificat de urbanism sau autorizatie de construire, 

pentru lucrarile de interes public judetean sau local; 

• certificat de urbanism sau autorizatie de construire, 

daca beneficiarul constructiei este o institutie publica; 

• autorizatie de construire pentru autostrazile si caile 

ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 

 

II. Art. 272 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca  

• Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa 

pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica 

institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac 

reclama unor activitati economice; 

• Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în 

continuare taxa pentru afisaj în scop de reclama si 

publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, 

afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest 

caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima 

persoana; 

• Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu 

se datoreaza; 

• pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si 

publicitate amplasate în interiorul cladirilor; 

• Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu 

se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor 

energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, 

precum si alte informatii de utilitate publica si educationale; 

• Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de 

reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele 

de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, 

realizarii de reclama si publicitate; 

 

III. Conform art. 276 din Legea 571/2003 din Codul fiscal, impozitul 

pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri 

umanitare. 

 

IV. Potrivit art. 285  din Codul fiscal taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe 

locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica: 

• oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub 

coordonarea; 

• Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia 

incintelor folosite pentru activitati economice; 

• fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul 

de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 



nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, 

social si cultural; 

• organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita 

de servicii sociale în unitati specializate care asigura 

gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, 

activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala 

pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în 

dificultate, în conditiile legii. 

 

V. Art. 285^1 din Codul fiscal prevede ca elementele 

infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt 
amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite 

de la”plata  taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire. 


