MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.7
la HCL nr, 287/2016

Situaţia

scutirilor şi reducerilor la plata impozitelor şi taxelor locale
ce se acordă de Consiliul Local în anul 2017

Consiliul Local
taxe locale:

acordă

în anul 2017, la cererea contribuabililor,

următoarele

1. Potrivit art.456 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se

impozitului/taxei pe

clădiri

scutiri de impozite

acordă

şi

scutiri la plata

pentru:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
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;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/200I 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;
e) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8311999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
g) 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 Ordonanta Guvernului nr. 1911994 privind
stimularea investiţii lor 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;
h) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a
anului în care s-a produs evenimentul;
i) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 3 alin. (l) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completări le
ulterioare;
j) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice în
vârstă de peste 60 de ani, care au un venit lunar mai mic decât salariul minim brut pe ţară şi
primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.4l6/2001;
k) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
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la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru
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 Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 1812009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
m) 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;
n) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative
agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
o) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
1)

clădirile

creşterea performanţei

2. Potrivit artA64 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
impozitului/taxei pe teren pentru:
a) terenul aferent

acordă

clădirilor

modificările şi completările

restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 1012001,
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine

scutiri la plata

republicată,
afectaţiunea

cu
de

interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. I alin. (l O) 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;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale
şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
f) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a
anului în care s-a produs evenimentul;
g) terenurile aferente clădirii de domiciliu 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;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor fizice în vârstă de peste 60 de ani, care au un venit lunar mai mic decât salariul minim
brut pe ţară şi primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nrAI6/2001;
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
j) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic
Naţional folosite pentru păşunat;
k) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
1) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării
cercetărilor.

3. Potrivit artA76 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
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acordă

scutiri la plata

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane
fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor
istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de
proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 35012001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în
care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada
derulării operaţiunilor respective.
4. Potrivit artA85 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
taxei de salubrizare pentru:
a) veteranii de război,
b) persoanele fizice

acordă

scutiri la plata

văduvele

de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art.l din Ordonanţa
Guvernului nr.l05/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.l89/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadrati în gradul I
de invaliditate.
5. Potrivit artA87 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
locale pentru:

şi

acordă

scutiri la plata altor taxe

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art.l din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările
completările ulterioare.

6.Cererile pentru acordarea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei
pe teren, pentru anul 2017, se depun la Direcţia Impozite si Taxe Botoşani până la primul termen
de plată. În cazul în care organul fiscal dispune de do~umentele justificative necesare pentru
acordarea scutirii sau reducerii de impozit sau taxă nu mai este necesară depunerea acestora de
către contribuabil.
7. Cererea de scutire sau reducere va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului şi coproprietarilor, când este cazul;
b) actele de proprietate (în original şi copie);
c) actele care dovedesc calitatea de beneficiar al scutirii solicitate;
d) actul care dovedeşte calitatea de întreţinător legal al copilului cu handicap, pentru
persoanele prevăzute la pctA, lit. c);
e) certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului aflat în întreţinere legală, pentru
persoanele prevăzute la artA lit. c);
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f)

adeverinţe

de venit pentru toţi membrii familiei, pentru persoanele prevăzute la pct.I, lit.j)
pct.2, !it.h);
ancheta socială, pentru persoanele beneficiare prevăzute la pct.l , !it.j) şi pct.2, lit.h);
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care să
se constate realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, pentru
clădirile persoanelor prevăzute la pct.l , lit.l;
documentele de plată, din care să rezulte suportarea de către contribuabil a cheltuielilor
aferente lucrărilor de intervenţie, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.l , !it.!;
documentele din care să rezulte că lucrările de intervenţie s-au efectuat cu respectarea
prevederilor OUG nr. 18/2009, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.l, lit.!; .
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, pentru
clădirile persoanelor prevăzute la pct.l , lit.m; ;
documentele din care să rezulte că lucrările de intervenţie s-au efectuat cu respectarea
prevederilor Legii nr.153/2011, pentru clădirile persoanelor prevăzute la pct.l, lit.m.
şi

g)
h)

i)
j)
k)
1)

8. Cererile de scutire se verifică şi se aprobă potrivit procedurii operaţionale elaborată de Direcţia
Impozite şi Taxe. În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative necesare
pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit sau taxă nu mai este necesară depunerea acestora
de către contribuabil.
9. Persoanele beneficiare au obligaţia să depună documentele aferente, la Direcţia Impozite şi
Taxe, în situaţia în care nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a scutirii din prezenta situaţie, în
termen de 30 zile de la data producerii schimbărilor.
10. Nu se acordă scutiri la plata impozitului pentru clădirile ce vor fi încadrate de Consiliul Local
în categoria clădirilor neîngrijite situate în intravilan.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Ioan Apostu
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