
   

 
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,  

Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6, Bucuresti,  
tel. 031 4378213, email. contact@taxation.ro, www.taxation.ro 

 

   

  DOMENIU: COD FISCAL 

T A X  focus 
nr. 21/28 martie 2016  

SUBIECT:  IMPOZITE LOCALE 

   
 

OUG nr. 8/2016 are ca scop principal asigurarea finanțării, prin împrumuturi 
de trezorerie, a unor proiecte pentru care s-a pierdut finanțarea din fonduri 
UE. În subsidiar, sunt aprobate reglementări privind finanțarea serviciilor de 
transport feroviar public aferente pachetului social minim și sunt aduse 
modificări și completări Codului fiscal. 

Modificările aduse Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) se referă la: 

- prelungirea termenului de declarare a clădirilor nerezidențiale sau cu 
destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice până la data 
de 31 mai 2016. Până la același termen trebuie depuse declarații privind 
mijloacele de transport radiate din circulație, potrivit legii; 

- indexarea impozitelor si taxelor locale se va face începând cu anul 2017, 
pentru anul 2018; 

- primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și 
impozitul pe mijloace de transport devine 30 iunie 2016 (în loc de 31 martie 
2016), atât pentru contribuabilii persoane fizice cât și pentru persoanele 
juridice. Contribuabilii care achită impozitele până la data de 30 iunie 2016 vor 
beneficia de bonificația stabilită de consiliul local.  

 

 

 

CUPRINS 
Ordonanța de urgență nr. 8/2016 
privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor 
finanțate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de 
programare 2007-2013, precum și 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
publicată în M. Of. nr. 225 din 25 
martie 2016. 

*intrare în vigoare la 25 martie 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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