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ART. 456 - Scutiri
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(1) Nu se datoreazd impozit/taxi pe clSdiri pentru:

a)cl5dirile aflate in proprietatea publicd sau privatd a statuluisau a unitSliloradministrativ-teritoriale, cu exceplia
incdperilor folosite Pentru activitSli economice sau agrement, altele dec6t cele desfdgurate in relalie cu persoane
juridice de drept public;
b) clSdirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin!5, dupd
caz, instituliilor publice cu finan!are de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clddirile aflate in ;rroprietatea fundaliilor infiinlate prin testament constituite, conform legii, cur scopul de a
intreline, dezvolta giajuta instituliide culturd naliona15, precum gide a susline acfiunicu caracter umanitar, social
gicultural;

d)clddirile care, prin destinafie, constituie ldcaguride cult, aparlin6nd cultelor religioase recunosr:ute oficialgi
asocialiilor religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu exceplia incdperilor folosite pentru
activitd!i econom icer;
e) clSdirile funerare din cimitire gi crematorii;

f)clddirile utilizate cle unitSlile gi institufiile de invdldm6nt de stat, confesional sau particular, autorizate sd
funclioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru activitSli economice care
genereazd alte venituri dec6t cele din taxele de gcolarizare, servirea meselor pentru pregcolari, elevi sau studenli
cazarea acestora, precum giclSdirile utilizate de cdtre crete, astfelcum sunt definite gifunclioneazd potrivit Legii
nr.26312007 privind infiinlarea, organizarea gi funclionarea cregelor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

gi

g) clddirile unei institufii sau unitdfi care funcfioneazd sub coordonarea Ministerului Educaliei giCercetdrii
$tiinlifice sau a Miniisterului Tineretului gi Sportului, precum gi clSdirile federaliilor sportive nalionale, cu exceplia

incdperilor care sunt folosite pentru activitdli economice;
h) clddirile unitSlilor sanitare publice, cu exceplia incdperilor folosite pentru activitSf i economice;;

i)clddirile din parcurile industriale, parcurile gtiin!ifice gitehnologice, precum gicele utilizate de incubatoarele de
afaceri, cu respectal'ea legislaf iei in materia ajutorului de stat;
j) clddirile care sunt afectate activitS!ilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de
imbunitdlirifunciare gi de interven!ii la apdrarea impotriva inundafiilor, precum gi clSdirile din porturi gi cele
afectate canalelor navigabile pi staliilor de pompare aferente canalelor, cu exceplia incdperilor care sunt folosite
pentru activitd!i economice;
k) clddirile care, prirr natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje gi tuneluri gi care sunt

utilizate pentru exploatarea acestor construclii, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru alte activitdti
economice;
l) clSdirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

m) clddirile Academiei Romdne gi ale fundaliilor proprii infiinlate de Academia Rom6n5, in calitate de fondator
unic, cu exceplia tncdperilor care sunt folosite pentru activitdli economice;
n) clddirile aferente capacitSlilor de produclie care sunt in sectorul pentru apdrare cu respectarea legislalieiin

materia ajutorului de stat;

o)clddirile care sunt utilizate ca sere, solare, rdsadni!e, ciupercdrii, silozuri pentru furaje, silozuripi/sau pdtule
pentru depozitarea giconservarea cerealelor, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru alte activitdli
economice;

p)clddirea folositd

domiciliu gi/sau alte cl6diriaflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute
la art.2lit, a), c)-e)din Ordonanla de urgenld a Guvernuluinr.82/2006 pentru recunoa$terea meritelor
personalului armateri participant la acliuni militare gi acordarea unor drepturi acestuia pi urmagilo,r celui decedat,
c;a

q) clddirile aflate in domeniul public al statului 9i in administrarea Regiei Autonome "Administratia patrimoniului
Protocoluluide Stat", cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru activitdlieconomice;
r) clddirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a vdduvelor de rdzboi gi a vdduvelor
nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi;

s)clddirea folositd ca domiciliu aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art. l- al
Decretului-lege nr. 1l-18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motivg politice de
dictatura instauratd cu incepere de la 6 martie 1-945, precum gicelor deportate in strdindtate orirconstituite in
prizonieri, repu blicat, cu mod ificd rile gi com pletd rile ulterioare;

t) clSdirea folositd ca domiciliu aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat 5i a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanlilor legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadrali in gradul I de invaliditate;
u) clddirile aflate in proprietatea organizaf iilor cetdlenilor aparfin6nd minoritSlilor nafionale din RomAnia, cu

statut de utilitate prrblicd, precum gi cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare oril'n folosinld de
acestea de la o institulie sau o autoritate publicd, cu exceplia lncdperilor care sunt folosite pentru activitdli
economice;

v)clddirile destinaterserviciuluide apostilS gisupralegalizare, cele destinate depozitdriigiadministrdriiarhivei,
precum giclddirile afectate funcliondriiCentrului Nalionalde Administrare a Registrelor Nalionale Notariale;
w) clddirile delinute sau utilizate de cdtre intreprinderile sociale de inserlie.
(2) Consiliile locale pot hotdri sd acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clSdiri datorate pentru

urmitoarele clddiri:
a) cl5dirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturd sau arheologice, muzee ori case

memoriale;
b) clddiri pentru care s-a instituit un regim de protecfie, altele dec6t monumentele istorice, amplasate in zone de

proteclie ale monurnentelor istorice

pi tn zonele

construite protejate;

c) clddirile utilizate pentru furnizarea de serviciisociale de cdtre organizalii neguvernamentale $i'intreprinderi

sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clddirile utilizate de organizalii nonprofit folosite exclusiv pentru activitdlile fdrd scop lucrativ;
e) clddirile restituiter potrivit art. 16 din Legea nr. tO/2001. privind regimuljuridic al unor imobile preluate in mod

abuziv in perioada

6i martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
pentru perioada pentru care proprietarul menline afectaliunea de interes public;

f)clSdirile retrocedate potrivit art. 1alin. (10)din Ordonanla de urgenld a Guvernuluinr.g4/2000 privind
retrocedarea unor krunuri imobile care au aparlinut cultelor religioase din Romdnia, republicatd, r:u modificdrile
completdrile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menfine afectaliunea de interes public;

si

g) clddirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr, 83/1999 privind restituirea
unor bunuri imobile care au aparlinut comunitdfilor cetdfenilor aparlindnd minoritS]ilor nalionale din Rom6nia,

republicatd, pentru perioada pentru care proprietarul menline afectaliunea de interes public;
h)clddirea noud cu destinafie de locuin]d, realizatdin condi]iile Legii locuin!einr.'J,t4/1,996, republicatS, cu
modificdrile gi comprletdrile ulterioare, precum gi clddirea cu destinafie de locuinfd, realizatd pe bazd de credite, in
conformitate cu Orclonanfa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiliilor pentru realizarea unor lucriri
publice Siconstrucfii de locuinle, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.82/1995, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare. in cazul instrdindrii clddirii, scutirea de impozit nu se aplicd noului proprietar al acesteia;
i) clidirile afectate de calamitdfi naturale, pentru o perioadd de pdnd la 5 ani, incepdnd cu 1 ianuilrie a anuluiin
care s-a produs evenimentul;

k) clddirea folositd ca domiciliu, aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale cdrorvg.nituri lunare
sunt mai mici decdt salariul minim brut pe |ard ori constau in exclusivitate din indemnizalie de gomaj sau ajutor
socia l;

l) clddirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condiliile elabordrii unor scheme de a.jutor de stat/de
minimis avdnd un obiectiv prevdzut de legislalia in domeniul ajutorului de staU

m) clddirile la care proprietarii au executat pe cheltuiald proprie lucrdri de intervenfie pentru creriterea
performanlei energetice, pe baza procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor, intocmit in condiliile legii,
prin care se constatd realizarea mdsurilor de intervenfie recomandate de cdtre auditorul energetic in certificatul
de performanld enelrgeticd sau, dupd caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevdzut in Ordonanla de
urgenld a Guvernulruinr.tS/2009 privind cregterea performanleienergetice a blocurilorde locuinle, aprobatd cu
modificdri ;icompletdri prin Legea nr. t58l2OtJ., cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
n) clddirile unde au fost executate lucrdri in condiliile Legii nr.

I53/2Ott privind mdsuri de cregtere a calitdlii
arhitectural-ambierrtale a clddirilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
o) cl6dirile persoanelor care domiciliazd gi locuiesc efectiv in unele localitd!i din Mun[iiApuseni glin Rezerva]ia
Biosferei "Delta Dundrii", in conformitate cu Ordonanla Guvernului nr.27/1996 privind acordareia unor facilitdli

persoanelorcare domiciliazd sau lucreazd in unele localitSlidin MunliiApusenisiin Rezervalia Biosferei "Delta
Dundrii", republicatd, cu modificirile ulterioare;
p) cl5dirile delinute de cooperaliile de consum sau megtegugdregti gi de societdlile cooperative agricole, in

condiliile elabordrii unor scheme de ajutor de stat/de minimis av6nd un obiectiv prevdzut de legislalia in domeniul
ajutorului de stat;
r) clSdirile definute de asocialiile de dezvoltare intercomunitard.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitd conform alin. (2), se aplicd incep6nd cu data de L

ianuarie a anului urmdtor celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) lmpozitul pe clSdirile aflate in proprietatea persoanelor fizice gijuridice care sunt utilizate pentru prestarea de
serviciituristice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luniin cursul unuian calendaristic, se reduce cu
50%. Reducerea se aplicd in anul fiscal urmdtor celui in care este indeplinitd aceastd condilie,

