
Au fost stabilite taxele si impozitele pentru 2004
Proprietarii persoane fizice pot beneficia de facilitati la plata impozitului pe cladiri daca se obliga sa faca
unele reparatii la cladirea pentru care primeste facilitatile respective, a decis Guvernul, printr-o hotarare,
in ultima sa sedinta. Prin modificarile si completarile aduse Normelor de aplicare a OG nr. 32/2002
privind impozitele si taxele locale, s-a stabilit ca, in luna mai a fiecarui an, Consiliile locale pot stabili
reducerea cu pana la 100% inclusiv, a impozitului pe cladiri, pentru anul fiscal urmator, in cazul in care
se fac reparatii de natura celor care se pot executa fara autorizatie de construire reparatii la acoperisuri,
invelitori sau terase; reparatii etc. ; reparatii si inlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces.
Executivul a stabilit si faptul ca Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, SRI, SPP, SIE, STS
si Ministerul Justitiei sa fie scutite de impozit pentru cladirile care au destinatia de locuinte de serviciu si
pentru terenul aferent acestora. In plus, pentru institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau
in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii se mentine masura de exceptare de la plata
impozitelor si taxelor locale, dar cu obligatia de a depune declaratiile de impunere legale. Noua hotarare
prevede clar plata impozitului pe cladiri in cazul in care acestea sunt proprietatea publica sau privata a
statului, dar sunt utilizate de contribuabili, care platesc chirii sau redevente. Este stabilit si modul de
calcul a impozitelor in acest caz, tinandu-se seama de calitatea contribualilului persoana fizica sau
juridica. Guvernul a decis ca persoana care detine deja o locuinta si intra in posesia alteia dupa ce s-a
obligat, prin contract, sa il ingrijeasca pe fostul proprietar pe durata intregii vieti a acestuia nu trebuie sa
plateasca un impozit majorat pentru cea de-a doua locuinta. Una dintre cele mai importante modificari are
in vedere noile valori ale taxelor si impozitelor ce vor fi percepute anul viitor. 
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