I.
Scutirile prevazute de legea 571/2003, art. 284, se acorda
pentru:
A. terenurile
aferente
cladirilor
domiciliu detinute de:

situate

la

adresa

de

• Veterani de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi
care nu s-au recasatorit
• persoanele care au executat o pedeapsă privativă de
libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase
definitivă sau au fost lipsiti de libertate în baza unui
mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice
• persoanele care au fost privati de libertate în locuri de
deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru
cercetări de către organele de represiune;
• persoanele care au fost internate în spitale de
psihiatrie;
• persoanele care au avut stabilit domiciliu obligatoriu;
• persoanele care au fost strămutate într-o altă
localitate.
• Persoanele care au fost deportate în străinătate după 23
august 1944;
• Persoanele care au fost constituite în prizonieri de
către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori,
fiind constituite ca atare, înainte de această dată, au fost
reţinute în captivitate după încheierea armistiţiului.
• Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989
si urmasii de erou-martie (soţul supravieţuitor, părinţii
celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia)
• Persoanele cu handicap grav sau accentuat
• persoanele încadrate în gradul I de invaliditat
B. terenurile arabile, fânete si paduri, în suprafata de pâna
la 5 ha, detinute de veteranii de razboi, vaduvele de razboi
si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit
II.
Scutiri acordate pentru impozitul pe teren conform art. 257 din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal:
Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
• terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care
este acoperita de o cladire;
• orice teren al unui cimitir, crematoriu;
• orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de
ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea acestuia;
• terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt
improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri
ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai
avigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare
împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie,
cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele
folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si
terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, încadrate

•

•

•

•

•

astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care
nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri
nationale, drumuri principale administrate de Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din
jurul pistelor reprezentând zone de siguranta;
terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali sau
testamentari;
terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din
Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este
obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.
(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata
pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea
de interes public;
terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata
pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea
de interes public.

