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DOMENIU: COD FISCAL 

 

T A X  focus 
nr. 47/6 septembrie 2016  

SUBIECT: IMPOZITE LOCALE. 
SCUTIRI 

   

 

OUG nr. 46/2016 aduce modificări Codului fiscal în ce privește scutirile 
acordate următoarelor persoane: 

a) veterani de război, văduve de război și văduve nerecăsătorite ale 
veteranilor de război; 

b) persoane persecutate din motive politice de către dictatura instaurată la 6 
martie 1945, precum și persoane deportate în străinătate ori constituite ca 
prizonieri după 23 august 1944. 

Scutirile se acordă integral pentru clădirile și terenurile aflate în 
proprietatea/coproprietatea persoanelor menționate la lit. a), deținute în comun 
cu soțul sau soția. Pentru persoanele de la lit. b) de mai sus, scutirile se 
acordă integral pentru întreaga clădire de domiciliu și pentru terenul aferent 
clădirii de domiciliu aflate în proprietatea/coproprietatea acestora, deținute în 
comun cu soțul sau soția. Scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de 
terți din clădire/teren (lit. a), respectiv din clădirea de domiciliu/terenul aferent 
(lit. b). 

De asemenea, se acordă scutiri (integral – 100%) pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor de la 
lit. a) și b), deținute în comun cu soțul sau soția. Nu se acordă scutire pentru 
cota-parte deținută de terți din dreptul de proprietate asupra mijlocului de 
transport. 

Scutirile se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, 
respective de la 5 septembrie 2016. În acest sens, organele fiscale locale vor 
recalcula impozitele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 5 septembrie 
2016. 

 

 

 

CUPRINS 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 46/2016 pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal , publicată în 
Monitorul Oficial nr. 685 din 5 
septembrie 2016   
*intrare în vigoare: 5 septembrie 
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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