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S
untem la sfârºitul lunii martie,
datã (n.r. la care a fost scris artico-
lul care coincide cu primul ter-
men de platã a impozitelor pe
clãdiri pentru anul în curs. Terme-
nul nu a fost prorogat, la fel ca

anul trecut, aºa cã toþi cei care au avut de de-
clarat noile valori impozabile pe bazã de ra-
port de evaluare ar fi trebuit sã o facã pânã
acum.

Printre aceºtia se aflã în mod cert persoanele
fizice care deþin clãdiri nerezidenþiale ºi care au
solicitat raport de evaluare în urmã cu 5 ani.

O parte dintre persoanele juridice au fost ºi
ele interesate de evitarea cotelor de impozitare
majorate, dar modificãrile legislative de la
sfârºitul anului 2020 efectuate prin Legea 296
au creat confuzie prin efectul greu de înþeles al
modului de interpretare al acestora. Cu alte cu-

vinte, legea nu a fost aplicatã unitar de toate
primãriile din România. Unele au ales sã aplice
într-un fel, altele în altul.

Faptul cã acest lucru a fost posibil, este evi-
dent deja. Întrebãrile mele sunt: au fost ambele
abordãri corecte? Se putea ºi aºa, ºi aºa? Dacã
da, de ce mai avem nevoie de lege, dacã fiecare
inerpreteazã cum vrea ºi orice interpretare este
consideratã corectã?

Pe scurt, faptele au fost urmãtoarele:
1. Pânã la modificarea Codului Fiscal pro-

mulgatã de preºedintele României în data
de 18 decembrie 2020 persoanele juridice
realizau raport de evaluare a clãdirilor în
vederea impozitãrii, o datã la 3 ani.

2. Prin Legea 296 s-a aprobat ca perioada
dupã care cota de impozitare sã devinã
"penalizatoare" sã fie de 5 ani ºi în cazul
persoanelor juridice, similar cu prevede-
rea existentã deja pentru persoanele
fizice.

3. Efectul acestei prevederi era extrem de
important, pentru cã firmele care îºi reali-
zaserã ultima evaluare în trimestrul 1 din
2018 ºi care, mergând pe regula veche ur-
mau sã solicite realizarea de rapoarte de
evaluare la începutul anului 2021, aveau
posibilitatea ca dupã noua lege sã amâne
evaluarea pentru anul 2023.

4. Folosind motive þinând exclusiv de inter-
pretarea unor articole din Codul Fiscal, la
sfârºitul anului 2020, Ministerul Lucrãrilor
Publice, Dezvoltãrii ºi Administraþiei pu-
blicã pe site-ul propriu un tabel prin care
anunþã cã articolul cu privire la evaluarea
o datã la 5 ani pentru persoanele juridice
va intra în vigoare la 1 iulie 2021 ºi nu la 1
ianuarie 2021, odatã cu întreaga lege
(vezi extras din tabelul publicat de
mlpda).

5. Pe baza acestei informaþii, singura oficialã
la sfârºitul anului 2020, se putea înþelege
atât de cãtre contribuabili, cât ºi de cãtre
autoritãþile locale ºi de cãtre evaluatori,
faptul cã pentru anul 2021 nu s-a schim-
bat nimic faþã de anii anteriori, urmând ca
noile reguli sã intre în vigoare, practic, din
anul 2022. De ce din anul 2022? Pentru cã
termenul de realizare a rapoartelor de
evaluare fiind de regulã primul trimestru
al anului, chiar dacã articolul de mai sus
intrã în vigoare la 1 iulie 2021, practic re-
gula se aplicã de la începutul anului ur-
mãtor.

6. Altfel spus, la data apariþiei acestui tabel,
firmele care ºi-au fãcut ultima evaluare
pentru impozitare la începutul anului
2018 puteau sã amâne pentru 2023. Fir-
mele care au realizat ultima evaluare în
anul 2019 nu vor mai fi supuse unor cote
majorate în anul 2022, ci acest lucru se va
întâmpla doar dacã nu vor realiza raportul
de evaluare în anul 2024. ªamd.

7. La începutul anului 2021, însã, deºi înce-
puse perioada de depunere a rapoartelor
de evaluare, o parte dintre primãriile din
România nu au fost de acord cu interpre-
tarea datã de Ministerul Dezvoltãrii ºi au
transmis puncte de vedere cãtre Ministe-
rul de Finanþe în acest sens.

8. În urma acestor sesizãri, Ministerul de Fi-
nanþe, prin Departamentul Juridic, a emis
un punct de vedere elaborat, pe care l-a
transmis Ministerului Dezvoltãrii ºi con-
form cãruia, Legea 296 intra integral în vi-
goare la trei zile de la promulgare, adicã
la 1 ianuarie 2021, ceea ce, evident, anula
punctul de vedere emis anterior ºi publi-
cat în tabelul pe care l-am prezentat în ex-
trasul de mai sus.
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9. Acest punct de vedere, a ajuns ºi la multe
dintre primãriile din România, care însã
nu au avut o abordare unitarã în aplicarea
prevederilor sale. Astfel, unele primãrii nu
au fost de acord cu opinia Ministerului de
Finanþe, continuând sã solicite contribua-
bililor depunerea rapoartelor de evaluare.
Mai mult decât atât, au adresat întrebãri
Curþii de Conturi privitor la aceastã speþã,
dar de la care nu au primit rãspunsuri
pânã la acest moment.

10. S-a încercat, de fapt, obþinerea unei opi-
nii din partea Curþii de Conturi, considera-
tã un arbitru potrivit (pentru cã printre
atribuþiile sale se aflã ºi verificarea primã-
riilor privind modul de aplicare a legii)
pentru a clarifica data intrãrii în vigoare a
articolului cu pricina.

11. În paralel, ca urmare a punctului de vede-
re primit de la Ministerul de Finanþe, la
sfârºitul lunii ianuarie 2021, pe site-ul Mi-
nisterului Dezvoltãrii a apãrut acest co-
municat:

12. Odatã cu acest comunicat s-au aliniat
practic cele douã ministere ºi au cãzut de
acord, în timpul jocului, e adevarãt, cã

data intrãrii în vigoare este 1 ianuarie
2021, deci cei care ar fi "trebuit" sã depu-
nã rapoarte de evaluare aºa cum preve-
dea legea veche, puteau amâna acest lu-
cru pânã în anul 2023.

Cu toate cele de mai sus, legea nu a fost apli-
catã unitar. Au mai existat primãrii în România
care ºi dupã aceste ultime comunicate au con-
siderat cã intrarea în vigoare este data de 1 iulie
2021 ºi au emis decizii cu cote de impozitare
majorate ºi care vor fi aplicate firmelor care nu
vor depune rapoarte de evaluare.

În concluzie, treaba a rãmas nicicum, ºi este
îngrijorãtor cum o lege poate fi atât de "inter-
pretatã" ºi poate fi aplicatã oricum. Nu caut vi-
novaþii care pot fi gãsiþi pe întreg lanþul eveni-
mentelor. De la cei care au scris legea, au apro-
bat-o, au promulgat-o, pânã la cei care o apli-
cã cum vor.

Pânã la urmã cine a avut dreptate, cum este
corect? Pentru cã nu pot accepta ideea cã am-
bele variante vor fi considerate corecte.

Din câte cunosc, marea majoritate a primãrii-
lor au "acceptat" varianta intrãrii în vigoare în
trei zile de la promulgare, deci nu s-au aplicat
cotele penalizatoare celor care au realizat ulti-

ma evaluare cu trei ani în urmã. Dar în cazul
acelor primãrii care au impus evaluãri anul aces-
ta ºi vor aplica o cotã majoratã, va rãspunde ci-
neva pentru cheltuielile implicate de acest de-
mers pentru firme, atâta vreme cât puteau sã
amâne decizia evaluãrii pânã peste 2 ani?

De prea multe ori suntem împãrþiþi pe "maluri
diferite" ca opinii pro ºi contra, pe diverse teme
ale vieþii, culminând cu disputele generate de
pandemia prin care trecem. Mãcar în domeniul
legislativ sã ne amintim cã "unde-i lege nu-i
tocmealã" ºi toþi cei implicaþi sã îºi facã treaba
cum trebuie, sã nu mai ajungem în situaþia ca
noi, cetãþenii, sã ne târguim pentru când ºi cum
se aplicã o lege.

13

Legislaþie


