Legea nr. 145/2018 (M. Oficial nr. 515/22.06.2018)

Codul fiscal comparat

editura “Con Fisc”

Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea OUG nr. 18/2018 (M. Oficial nr. 515/22.06.2018)
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Titlul IV

Art. II. -Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în contextul pregătirii, organizării
şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal
2020 sunt acordate următoarele scutiri de impozite şi taxe:
nou

1. Veniturile obţinute/realizate de persoane fizice nerezidente,
persoane juridice străine şi orice entităţi nerezidente, ca urmare a
pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului
European de Fotbal 2020 sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute
din România de nerezidenţi.

Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi
pentru transportul internaţional şi intracomunitar

Titlul VII
– TVA –

● art. 2941 (introdus) în vigoare de la 25 iunie 2018 (Legea 145/2018)

Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către
misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora,
precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular
Art. 2941. - (1) Persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) şi art. 294
alin. (1) lit. j) care au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la
plata TVA mijloace de transport şi le înstrăinează într-o perioadă mai
scurtă de doi ani de la data importului/achiziţiei au obligaţia să plătească
TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condiţiile şi conform procedurii
stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care:
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nou

a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a
achiziţionat/importat mijlocul de transport în regim de scutire;
b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar
beneficia de scutirea de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l), cu obligaţia
noului proprietar de a achita TVA în cazul în care înstrăinează mijlocul de
transport până la finalul perioadei de doi ani calculate de la data când
primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de
scutire;
c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condiţiile în care
aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În
cazul mijloacelor de transport furate, persoana demonstrează furtul pe
baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.
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Impozite şi taxe locale

Titlul IX

Art. II. -Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în contextul pregătirii, organizării
şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal
2020 sunt acordate următoarele scutiri de impozite şi taxe:

nou

2. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru
reclama şi publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea în România a Turneului final al Campionatului European de
Fotbal 2020.
3. Evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii,
organizării şi desfăşurării în România a Turneului final al Campionatului
European de Fotbal 2020 sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole.

Art. 456. – (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din al Decretului-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice
prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;

456 (1) s)

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

460
nou

(71) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite
de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1).
Art. 464. – (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din al Decretului-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;

464 (1) s)

Art. 465. – Calculul impozitului /taxei pe teren

465

nou

(71) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial
în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale
acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi
economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile
neproductive.
Art. 469. – (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

469 (1) c)

mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice
prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;

editura “Confisc”
2

