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LEGI

ŞI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA

SENATUL

DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.- Articolul 465 din Legea nr. 22712015 privind Codul
fiscal, publicată Tn Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 688
din 1o septembrie 2015, cu modificările şi completări le
uHerioare, se modifică după cum urmează:
1. La alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,
lmpozltuVtaxa pe teren se stabileşte p~n Tnmul~rea suprafeţei
terenului, exprimată Tn hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel:".
2. Alineatul (21) se abrogă.
3. Alineatul (3) se modlftcă şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul unui teren amplasat Tn intravilan, Tnregistrat Tn
registrul agricol la altă categorie de folosinţă dacă! cea de
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin

înmulţirea suprafeţei terenului. exprimată în
corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar

hectare. cu suma
acest rezultat se
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la
alin. (5).'
4. La alineatul (6), partea introductivA se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"(6) Ca excep~e de la prevederile alin. (3}--(5), în cazul
contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
Intravilan. Tnreglstrat Tn registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decăt cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele cond~ii:".
Art. 11. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea
nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificările şi campletările
ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2018.

AceasM lege a fost adoptatlJ de Parlamentul Romllniei, 1n condiţiile arl. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi

ale arl. 76 atin. (2) din

Constituţia Romăniai.
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PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea art. 465 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul tiscal
Tn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constitu~a
României, nepublicată,
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României de cre 1 ea z

ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 465 din Legea
nr. 22712015 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea 1.
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