INFORMATII UTILE SCUTIRI

IMPOZITUL PE CLADIRI
1. Nu se datoreaza impozit pe cladiri, in conformitate cu art. 456, alin. 1 din Legea
nr. 227/2015 pentru:
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere
persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau
principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
Nota:
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica cu data de 1 ianuarie a anului
urmator depunerii documentelor justificative cu exceptia scutirii prevazute la lit. t care
se acorda cu 1 a lunii urmatoare depunerii cererii si documentelor justificative.
Scutirile prevazute la lit. r, s, t se acorda atat pentru bunurile proprii cat si pentru
bunurile comune sotilor.
Scutirea prevazuta la lit. p se acorda doar pe cota de proprietate detinuta de
beneficiarul scutirii.
Scutirea prevazuta la lit. t si s se acorda doar pentru cladirea de domiciliu aflata in
proprietatea sau coproprietatea beneficiarilor.

Scutirea prevazuta la lit. p si r se acorda pentru toate cladirile aflate in proprietatea sau
coproprietatea beneficiarilor.
2. Nu se datoreaza impozit pe cladiri, in conformitate cu art. 456, alin. 2 din Legea
nr. 227/2015 si a H.C.G.M.B nr. 272/2015 pentru:

a.clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice,
amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de
locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al
acesteia;
i.clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după
caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

Nota: Conditiile de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladiri acordate in
baza H.C.G.M.B. nr. 272/2015 sunt prevazute in anexa acestei hotarari.
IMPOZITUL PE TEREN

1. Nu se datoreaza impozit pe teren, in conformitate cu art. 464, alin. 1 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru:
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi
întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de
invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru
activităţi economice.
Nota:
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica cu data de 1 ianuarie a anului urmator
depunerii documentelor justificative cu exceptia scutirii prevazute la lit. t care se acorda
cu 1 a lunii urmatoare depunerii cererii si documentelor justificative.
Scutirile prevazute la lit. r, s, t se acorda atat pentru bunurile proprii cat si pentru
bunurile comune sotilor.
Scutirea prevazuta la lit. u se acorda doar pe cota de proprietate detinuta de
beneficiarul scutirii.
Scutirea prevazuta la lit. t si s se acorda doar pentru terenul aferent cladirii de domiciliu
aflat in proprietatea sau coproprietatea beneficiarilor.

Scutirea prevazuta la lit. u si r se acorda pentru toate terenurile aflate in proprietatea
sau coproprietatea beneficiarilor.
Pentru taxa pe teren (terenul in folosinta) nu se acorda scutire.
2. Nu se datoreaza impozit pe teren, in conformitate cu art. 464, alin. 2 din Legea
nr. 227/2015 si a H.C.G.M.B nr. 272/2015 pentru:
a)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea
de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea
de interes public;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele
prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât
salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor
social;
p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale
terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada
punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor
specializate pentru cercetare.
Nota: Conditiile de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe teren acordate in
baza H.C.G.M.B. nr. 272/2015 sunt prevazute in anexa acestei hotarari.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Nu se datoreaza impozit pe mijloacele de transport, in conformitate cu art. 469 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere
persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
n) autovehiculele acţionate electric;
NOTA:
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%,
conform hotărârii consiliului local. In Municipiul Bucuresti, reducerea aprbata este de
95%
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica cu data de 1
ianuarie a anului urmator depunerii documentelor justificative cu exceptia scutirii
prevazute la lit. b care se acorda cu 1 a lunii urmatoare depunerii cererii si
documentelor justificative.
Scutirile prevăzute la lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere,
deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de
proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă
pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.
Scutirea prevazuta la lit. d se acorda pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului, doar pe cota de proprietate detinuta de beneficiarul scutirii.

