
PRIMARIA MORUNGLAV  
SCUTIRE IMPOZIT persoane fizice încadrate în grad de handicap 

 
 

Art. 456 , art. 464 și art. 469  din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal 

modificat prin Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 
 

Nu se datorează impozit pentru: 

Art. 456, lit. t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, 
supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în 
gradul I de invaliditate; 

Art. 464, lit. t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, 
supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în 
gradul I de invaliditate; 

6) Scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se 
aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele 
justificative. 

(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe clădire și 
teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care 
deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului 
certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul 
fiscal local în termen de 45 de zile. 

Art. 468 ,lit b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane 
cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;" 

5) Scutirile prevazute la alin. (1) lit. b) se acorda integral pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor mentionate , 
detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de 
proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acorda pentru 
cota-parte detinuta de acesti terți." 
 (6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilita conform alin. (1) 
lit. b), se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune 
documentele justificative." 
 (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele 
de transport stabilita conform alin. (1) lit. b) in cazul persoanelor cu handicap temporar, 
care detin un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului 
certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba continuitate si sa fie depus la organul 
fiscal local în termen de 45 de zile. 
 

CONDUCEREA, 


