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Scutiri qi facilitifi fiscale pentru anul 2015,
conform art.286 - Cod fiscal
Scutiri si facilit5{i comune :
Impozitul pe clddiri pentru locuinla situatd la adresa de domiciliu; impozitul pe teren
pe mijloace
aferent
, impozitul pe teren arabil in suprafafd de p6na la 5 ha, impozitul
"ludirii
pentru:
aplicd
qi
nu
se
autorizaliilor,
de transport , taxapentru eliberarea certificatel or, avizelor

\*

- veteranii de rdzboi ;
- persoanele prev6zute la art. 1 din Decretul Lege nr. 1 18/1990 - republicat
vaduvele de rdzboi qi vSduvele veteranilor de rizboi care nu s-au recdsdtorit
- persoanele cu handicap grav, cu handicap accentuat, persoanele invalide de gradul I cu
mlnliunea : - aceastd scutire se aplicE numai pentru clddirea folositfl ca domiciliu, pentru
terenul aferent clSdirii utilizate ca domiciliu, gi pentru un singur mijloc de transport la
ale gerea persoanelo

r ftzice.

cazul unei calamitdli naturale, Consiliul Local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe clddiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei de eliberare a certificatului de

in

urbanism qi autorizaliei de construire, la cererea persoanelor interesate.
Scutirea de la plata impozitelor sau reducerilor acestora se aplicd persoanei respective cu
incepere de la data de intdi a lunii urmdtoare celei in care persoana depune documente
justificative in vederea scutirii sau reducerii'
Toate scutirile se aplicd cu incepere de la data de ?ntdi a lunii urmdtoare, in baza
documentelor j ustifi cative depuse.
Se acordd scutire de l,a plata unor taxe speciale - taxa de pazd, taxa salubrizare 9i taxa
SVSU - pentru personalul angajat gi pompierii voluntari din cadrul Serviciului Public pentru
Situafii de Urgenfd al comunei Pdltinoasa.
Se acordd scutire de la plata impozitului pe cl[diri qi a impozitului pe teren, datorute
3
de c[tre persoanele juridice care efectueazd investilii de peste 500.000 euro pe o perioadd de
ani, astfel:
- scutirea de impozit pe cl6diri, de la datade int6i a lunii urm6toare finalizdni clSdirii
- scutirea de impozit pe teren, de la data de intAi a lunii urmdtoare eliberSrii autorizatiei
de construire.
Scutirile de la plata impozitelor sau reducerile acestota, ardtate mai sus, se
aplicd persoanei respective cu incepere de la data de intdi a lunii urmdtoare celei in care
cu documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.
plrrouru depune

".r.r"u

