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Pe scurt 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat („IFPS”) a publicat recent un Ordin privind aprobarea noului 
formular al dării de seamă privind impozitul pe bunurile imobiliare.   

 

În detaliu 

Prin Ordinul recent publicat, 
IFPS aprobă un nou formular 
al dării de seamă privind 
impozitul pe bunuri imobiliare 
(formularul BIJ 15) şi 
instrucţiunea privind modul de 
completare al acestuia.  

Formularul BIJ 15 se va 
prezenta de către contribuabili 
începând cu perioada fiscală 
2015 şi va substitui dările de 

seamă care se prezentau 
anterior, şi anume formularul 
BIJ 1, BIJ 13 şi FUNJ 13. 

[Sursa: Ordinul IFPS nr. 495 

din 10 iunie 2015 privind 

aprobarea formularului 

tipizat al Calculului la 

impozitul pe bunurile 

imobiliare (Forma BIJ-15) şi 

instrucţiunea privind modul 

de completare a acesteia, 

Monitorul Oficial nr. 150 – 159 

(5192 - 5201) din 19 iunie 

2015] 

De reţinut 

Începând cu 19 iunie 2015, 
contribuabilii vor prezenta la 
autoritățile fiscale un nou 
formular al dării de seamă 
privind calculul impozitului pe 
bunurile imobiliare.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 

 

    

 

Ionuţ Simion  
Partener  
Ionut.Simion@ro.pwc.com  

 

 
 
Tatiana Stavinschi 
Manager 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 
 

Alexandru Munteanu 
Manager, Avocat 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 

 
 

    
Lilia Ţapu 
Manager 
Lilia.Tapu@ro.pwc.com  
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