
              SCUTIRI TAXE SI IMPOZITE - COD FISCAL  
                                          CLĂDIRI 

 
ART. 456      

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

..........................................................................................................................................................................  
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de 

război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;  

...........................................................................................................................................................................  
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 ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 

minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

 

Art. 23 din Normele de aplicare a codului fiscal : 

(4^1) În aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. p), r), s), t) din Codul fiscal, în cazul 

clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe clădiri se acordă corespunzător 

cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra clădirii. 

 

                                                        TERENURI 
ART. 464  

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:  
..............................................................................................................................................................................  

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de 

război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

............................................................................................................................................... 

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 ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 

minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

 

 NORMĂ DE APLICARE  

    73^1. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, în cazul  

terenurilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acordă corespunzător  

cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra terenului. 

    74. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de  

impozit/taxa pe teren se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor  

depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu numărul de luni menţionate în certificat. 
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                             MIJLOACE DE TRANSPORT   

ART. 469  

Scutiri   

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport 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, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau 

invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor 

cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru 

un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;   

 
 

NORMĂ DE APLICARE 
    102. În aplicarea art. 469 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, scutirea sau reducerea de la 

plata impozitului pe mijloacele de transport se acordă pe baza documentelor doveditoare, 

valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu 

excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

    102^1. În aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, în cazul 

mijloacelor de transport aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de 

transport se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra 

respectivului mijloc de transport. 

    103. În aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, impozitul pe 

mijlocul de transport nu se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu numărul de luni menţionate în 

certificat. 

    104. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu 

data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care contribuabilii prezintă organelor 

fiscale ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă situaţiile prevăzute 

de lege. 
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