
LEGE Nr. 209/2017 din 3 noiembrie 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 7 noiembrie 2017

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ART. I

    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
688  din  10  septembrie  2015,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  se  modifică  și  se
completează după cum urmează:

    1. La articolul 456 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul
cuprins:

    "x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau
reabilitată  conform  prevederilor  Legii  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,
republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  cu excepția încăperilor care sunt folosite
pentru activități economice."

    2. La articolul 456 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a)  clădirile  care,  potrivit  legii,  sunt  clasate  ca  monumente  istorice,  de  arhitectură  sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);".

    3. La articolul 464 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul
cuprins:

    "z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de
proprietate  sau  de  administrare,  cu  excepția  terenurilor  care  sunt  folosite  pentru  activități
economice."

    4. La articolul 464 alineatul (2), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "i) terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la
art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;".

    5. La articolul 464 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul
cuprins:

    "s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale terenurilor
cu  regim  de  monument  istoric,  în  funcție  de  suprafața  afectată  și  de  perioada  punerii
monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare, precum și instituțiilor specializate
pentru cercetare."

    ART. II

    Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.



    ART. III

    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod
corespunzător  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. IV

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (3) al articolului 41 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

                              p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

                              FLORIN IORDACHE

 

                              PREŞEDINTELE SENATULUI

                              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

    București, 3 noiembrie 2017.

    Nr. 209.


