
Lista cu categoriile de impozite si taxe care se incaseaza de la persoanele fizice si
juridice din Sectorul 5. 

Alte imp. pe venit, profit si
castiguri din capital

Alte imp. pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

Alte imp.pe venit,profit si castiguri din capital 
- taxa cadastru

- taxa debransare, cablare PJ 
- taxa pt. ocupare domeniu public :

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ. de
comercializare cu caracter sezonier

       - taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ. de
comercializare a prod. alim. si nealim.

       - taxa pt. utiliz. locurilor publice cu unitati de alim. publica de
alim. publica si terase de vara

       -  taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. prestari servicii
       - taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. jocuri de noroc si schimb

valutar
        - taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. depozite si anexe la

constructii
        - taxa pt. utiliz. locurilor publice pt.activ. de comercializare

exclusiva de presa si carte
       - taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. organizare de santier

- taxa pt. utiliz. locurilor publice cu parcari de resedinta
- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. filmare si fotografiere prof.

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. spectacole in aer liber, festivaluri
si manifestari promotionale

- taxa pt. utiliz. locurilor publice cu mijloace publicitare
- taxa pt. terenuri apartinand locurilor publice folosite pt. culturile

agricole
- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. cale suplimentara de acces

- Alte impozite pe venit, profit si castigiuri din capital 

Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri de la pers.fizice

Diferenta impozit cladiri de la pers. fizice

Impozit pe cladiri de la pers.juridice 

Impozit pe terenuri de la pers.fizice
- impozit pe teren in proprietate PF
- impozit pe teren in folosinta PF 

- impozit pe terenuri din intravilan – inclusiv restante an anteriori
din imp. pe terenul agricol

- impozit pe terenuri din extravilan

Impozit pe terenuri de la pers.juridice

Taxe judiciare de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate
- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. garaj

- taxa autorizatie PF, vize certificat urbanism

Impozite si taxe pe bunuri si
servicii 

Sume defalcate din TVA

Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor si Mun Bucuresti 

Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Mun Bucuresti  

Sume defalcate din TVA pt subventionarea energiei termice livrate
populatiei

Sume defalcate din TVA pt sistemele centralizate de producere si
distributie a energiei termice

Sume defalcate din TVA pt drumuri

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor localeTaxe hoteliere 

Alte impozite si taxe generale
pe bunuri si servicii

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

Taxe hoteliere 



Taxe pe servicii specifice  Impozitul pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pt utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor
sau desfasurarea de activitati

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
- taxa mij. de transport detinute de PF romane

- diferenta taxa mij. de transport detinute de PF romane
- taxa mij. de transport detinute de PF straine

- taxa asupra mijl. de transport cu masa totala autorizata > 12T
PF

- taxa asupra mijl. de transport marfuri si a utilajelor co masa
totala max. autoriz >5T PF

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
-  taxa mij. de transport detinute de PJ

- taxa asupra mijl. de transport cu masa totala autorizata > 12T
PJ

       -       taxa asupra mijl. de transport marfuri si a utilajelor co masa
totala max. autoriz >5T PJ

 Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pt.utilizarea, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea
de activitati 

- taxa reclama si publicitate
- taxa firma, afisaj

- taxa autorizatie comerciala

Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate

Alte impozite si taxe fiscale

Venituri din proprietate

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si
companiilor nationale

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

Venituri din concesiuni si inchirieri 

Venituri din dividende

Alte Venituri din proprietate

Venituri din dobanzi

Alte venituri din dobanzi

Venituri din vanzari de bunuri si
servicii

Venituri din prestari servicii
- taxa CI

- adeverinta provizorie

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pt intretinerea copiilor in
crese

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 

Contributia lunara a parintilor pt intretinerea copiilor in unitatile de
protectie sociala 

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
despagubiri 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

 Venituri din taxe
administrative, eliberari

permise

Taxe extrajudiciare de timbru 
- taxa inmatriculare
- taxa examen auto
- taxa nr. provizoriu

- taxa permis port arma
- taxa timbru fiscal pt. certificat nastere, schimbare nume, taxa

titlu proprietate, taxa timbru certificat fiscal
- taxa certificat producator

- alte taxe de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 

Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor locale
- amenzi Primarie



- amenzi contraventionale PJ

Penalitati pt nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de
impozite si taxe 

Incasari din valorificarea confiscate, abandonate si alte sume constatate
odata co confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscari 

Diverse venituri Varsaminte din veniturilesi/sau disponibilitatile institutiilor publice 

Alte venituri
- ajutoare incalzire necuvenite

- taxa scuter
- taxa placute nr. inregistrare moped

- taxa certificat de inregistrare moped 
- alte venituri 

Transferuri voluntare, altele
decat subventiile 

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local

Varsaminte din sectiunea de functionare

 Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului  

Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

Amenzi si alte sanctiuni aplicate conform legii
- amenzi circulatie,amenzi RATB

- amenzi contraventionale


