SUBIECT: MODIFICARE COD FISCAL

MONITORUL OFICIAL nr. 515/22 iunie 2018

Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
și pentru modificarea și completarea unor acte normative
intrare in vigoare: 25 iunie 2018

Prin această lege se modifică Codul fiscal sub următoarele
aspecte:
1. Sunt scutite de la plata impozitului/taxei pe clădiri,
impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloace de transport
și următoarele persoane:
- soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau
exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de
psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit
domiciliu obligatoriu (conform art. 5 din Decretul-lege nr.
118/1990) dacă ulterior nu s-a recăsătorit
- soţul (soţia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din
spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din
deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de
stabilire a domiciliului obligatoriu (conform art. 5 din Decretullege nr. 118/1990) dacă ulterior nu s-a recăsătorit
- soţul (soţia) celui decedat în condiţiile de mai sus (conform
Decretului-lege nr. 118/1990) care, din motive de
supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel
închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat,
prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu
obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada
că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.
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2. Pentru clădirile prevăzute la art. 456 alin. (1) C.fisc (scutite
de impozit pe clădiri) nu se aplică prevederile privind
actualizarea valorii impozabile a clădirii o dată la 3 ani,
conform art. 460 alin. (6) C.fisc.
3. Valoarea terenurilor care aparțin cultelor religioase
recunoscute oficial în România și asociațiilor religioase,
precum și componentelor locale ale acestora se stabilește
prin asimilarea cu terenurile neproductive, cu excepția
suprafețelor folosite pentru activități economice.
4. Se acordă unele scutiri de impozite și taxe în contextul
organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului
European de Fotbal 2020. Se au în vedere:
- scutire de impozit pe veniturile obținute din România de
către nerezidenții implicați în pregătirea, organizarea și
desfășurarea turneului.
- nu se datorează taxa pentru serviciile de reclamă și
publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și
publicitate efectuate în scopul pregătirii, organizării și
desfășurării turneului.
- scutire de la plata impozitului pe spectacole pentru
evenimentele care au loc în cadrul pregătirii, organizării și
desfășurării turneului.

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

