Ordonanta urgenta nr. 8/2016 (fragment) - text procesat prin programul LEX EX PERT

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea J, nr.
688 din 10 septembrie 20 IS , cu modificarile ~i completarile ulterioare, se modifica ~i se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul495 , literele a) - c) ~i e) se modifica ~i vor avea urmatorul cuprins:
"a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate c1adiri nerezidentiale
sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 31 mai 2016
inc1usiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice ~i al
ministrului dezvoltarii regionale ~i administratiei publice, in termen de 60 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind c1adirile pe care Ie detin in
proprietate la data de 31 decembrie 20 IS , destinatia ~i valoarea impozabila a acestora, pana la data
de 31 mai 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice ~i j uridice care la data de 31 decembrie 20 IS detin mijloace de transport
radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au
obligatia sa depuna 0 dec1aratie in acest sens, insotita de documente justificative, la
compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale, pana la data de 31 mai 2016 inc1usiv;
e) prevederile art. 491 se aplica incepand cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor
impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2018, utilizand rata pozitiva a inflatiei inregistrata pentru
anuI2016;".
2. Dupa articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 495 /\ I , cu urmatorul cuprins:
"ART. 495/\ 1
(1) Pentru anul 2016, primul termen de plata a impozituJui pe cladiri, impozitului pe teren,
respectiv a impozitului pe mij loacele de transport, prevazut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) ~i
la art. 472 alin. (1), se proroga de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) ~i art. 472 alin. (2), pentru
anul 2016, contribuabilii care achita integral, pana la 30 iunie 2016, impozitul pe c1adiri , impozitul
pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiaza de bonificatia stabilita de
consiliul local."

