
Extras din Legea nr 571/2003, privind Codul Fiscal privind scutirile acordate 

diferitelor categorii de persoane 
 

 
Art. 284: Facilităţi pentru persoane fizice 

 (1)Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 

283, adica taxele speciale, nu se aplică pentru: 

a)veteranii de război; 

b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.  

(2)Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei 

faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 

din 20 iulie 2004, nu datorează: 

a)impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; 

b)impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); 

c)taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a 

unui mototriciclu. 

(3)Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor 

de război care nu s-au recăsătorit. 

(4)Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru 

desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap 

grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. 

(5)În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană 

fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile 

deţinute în comun de soţi. 

(6)Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele 

fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). 

(7)Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca 

domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). 

(71)Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). 

(8)Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane 

începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în 

vederea scutirii. 

(9)Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de 

locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind 

reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada 

de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. 

 (10)Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi 283 se 

reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice 

care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: 

a)Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea 

dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 

b)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi 

acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 
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(11)Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 

12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările 

ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la 

data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor 

decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost 

făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. 

(12)Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, 

translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri 

fără construcţii, din extravilan, se reduc la jumătate. (13)Impozitul pe clădiri nu se 

datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă: 

a)clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau 

b)clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 

19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi 

construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(14)Scutirile de impozit prevăzute la alin. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de 

la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului 

proprietar al acesteia. 
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