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*) Not CTCE:
Forma consolidat a Codului fiscal din 8 septembrie 2015,
publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, la
data de 16 aprilie 2018 este realizat prin includerea
modific rilor i completrilor aduse de ORDONANA DE URGEN nr.
41 din 30 septembrie 2015; ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015; ORDONANA DE URGEN nr. 57 din 9 decembrie
2015; LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015; ORDONANA DE URGEN
nr. 8 din 23 martie 2016; ORDINUL nr. 412 din 24 martie 2016;
LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016; ORDONANA DE URGEN nr. 32 din
28 iunie 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; ORDONANA DE
URGEN ! nr. 46 din 31 august 2016; ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 84
din 16 noiembrie 2016; ORDINUL nr. 2.883 din 19 decembrie 2016;
ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 3 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 2 din
12 ianuarie 2017; ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 9 din 27 ianuarie
2017; ORDINUL nr. 350 din 23 februarie 2017; LEGEA nr. 26 din 24
martie 2017; LEGEA nr. 61 din 12 aprilie 2017; LEGEA nr. 107 din
18 mai 2017; LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017; LEGEA nr. 177 din
18 iulie 2017; ORDONAN+A nr. 4 din 20 iulie 2017; ORDONAN,A nr.
25 din 30 august 2017; RECTIFICAREA nr. 25 din 30 august 2017;
LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017; LEGEA nr. 209 din 3
noiembrie 2017; ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 79 din 8 noiembrie
2017; ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 2 din 31 ianuarie 2018; ORDONAN3A
DE URGEN45 nr. 3 din 8 februarie 2018; ORDONAN6A DE URGEN78 nr.
18 din 15 martie 2018; LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018; ORDINUL
nr. 1.695 din 28 martie 2018; ORDONAN9A DE URGEN:; nr. 25 din 29
martie 2018.
Con<inutul acestui act apar=ine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam> ?i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat inform@rii
utilizatorilor.
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*) NotU CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. III din LEGEA nr. 112
din 27 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30
mai 2016:
Articolul III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.
227/2015, cu modific rile i completrile ulterioare,
prevederile art. I pct. 3, referitoare la modificarea i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 495
lit. g), precum i prevederile art. II intr în vigoare la data
de întâi a lunii urm toare public rii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la
publicare.
Conform art. IX din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016,
prezenta lege intr în vigoare la 120 de zile de la data
publicrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excepia art. VII, care intr în vigoare la 3 zile de la data
publicrii.
Reproducem mai jos prevederile art. II i III din ORDONANA
DE URGEN nr. 46 din 31 august 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016:
Articolul II
Scutirile prevzute la art. 456 alin. (1) lit. r) i s),
art. 464 alin. (1) lit. r) i s) i art. 469 alin. (1) lit. a)
i c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost
completate prin prezenta ordonan ! de urgen"#, aferente anului
2016, se aplic$ de la data intr%rii în vigoare a prezentei
ordonan&e de urgen'(. Organele fiscale locale recalculeaz)
impozitele datorate propor*ional cu perioada cuprins+ între 1
ianuarie 2016 ,i data intr-rii în vigoare a prezentei ordonan.e
de urgen/0.
Articolul III
Prin excep1ie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific2rile 3i
complet4rile ulterioare, prevederile art. I 5i II intr6 în
vigoare la data public7rii prezentei ordonan8e de urgen9: în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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*) NotO CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. V-VII din ORDONANPA DE
URGENQR nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatS în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:

Articolul V
Persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificrile i complet rile ulterioare, la data
intrrii în vigoare a prevederilor art. I pct. 31 i care
îndeplinesc condiiile pentru aplicarea regimului special pentru
agricultori, pot solicita scoaterea din evidena persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicrii regimului
special pentru agricultori. Solicitarea se poate depune la
organele fiscale competente între data de 1 i 10 a fiec rei
luni urm toare perioadei fiscale aplicate de persoana
impozabil , în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea
nr. 227/2015. Anularea va fi valabil de la data comunic rii
deciziei privind anularea înregistrrii în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obligaia de a soluiona
solicitrile de scoatere a persoanelor impozabile din evidena
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu pân la
finele lunii în care a fost depus solicitarea i de a înscrie
agricultorul în Registrul agricultorilor care aplic regimul
special. Pân la comunicarea deciziei de anulare a înregistrrii
în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate
drepturile i obligaiile persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabil
care a solicitat scoaterea din eviden are obligaia s depun
ultimul decont de tax! prev"zut la art. 323 din Legea nr.
227/2015, indiferent de perioada fiscal# aplicat$ conform art.
322 din Legea nr. 227/2015, pân% la data de 25 a lunii urm&toare
celei în care a fost comunicat' decizia de anulare a
înregistr(rii în scopuri de TVA. În ultimul decont de tax)
depus, persoanele impozabile au obliga*ia s+ eviden,ieze
valoarea rezultat- ca urmare a efectu.rii tuturor ajust/rilor de
tax0, conform titlului VII "Taxa pe valoarea ad1ugat2" din Legea
nr. 227/2015, persoana impozabil3 care aplic4 regimul special
pentru agricultori neavând drept de deducere pentru
bunurile/serviciile alocate activit56ilor supuse acestui regim.
Articolul VI
Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modific7rile 8i complet9rile
ulterioare, se suspend: pân; la data de 31 decembrie 2019.
Articolul VII
Prevederile art. I intr< în vigoare la data de 1 ianuarie
2017, cu excep=ia pct. 15-27 care, prin derogare de la
prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modific>rile ?i complet@rile ulterioare, intrA
în vigoare la data publicBrii prezentei ordonanCe de urgenDE în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. II intr în vigoare la data public rii
prezentei ordonane de urgen în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepia pct. 18-25, care intr în vigoare la data
de 1 ianuarie 2017.




*) Not CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. III din LEGEA nr. 2 din
12 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12
ianuarie 2017:
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, dispozi iile prev!zute în prezenta lege se aplic"
începând cu veniturile aferente lunii urm#toare public$rii
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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*) Not9 CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 136 din
13 iunie 2017, publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14
iunie 2017:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific;rile <i
complet=rile ulterioare, prevederile art. I intr> în vigoare la
3 zile de la data public?rii prezentei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(2) Prevederile art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu
modific@rile Ai completBrile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin prezenta lege, se aplicC începând cu veniturile
realizate din salarii Di asimilate salariilor aferente lunii
urmEtoare intrFrii în vigoare a prezentei legi.
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*) Not[ CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din LEGEA nr. 177
din 18 iulie 2017, publicat\ în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21
iulie 2017:
Articolul II
(1) Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize ]i alte taxe
speciale“ la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat^
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10
septembrie 2015, se modific_ `i se înlocuieate cu anexa la
prezenta lege.
(2) Prin derogare de la dispozibiile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificcrile di completerile
ulterioare, prevederile prezentei legi intrf în vigoare la 3

zile de la data publicrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepiile prev zute la alin. (3) i (4).
(3) Prin derogare de la dispoziiile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13
alin. (2) lit. k), intr în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
(4) Prin derogare de la dispozi iile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25
alin. (4) lit. c), art. I pct. 5, referitoare la art. 53 alin.
(1) lit. e), art. I pct. 15, referitoare la art. 281 alin. (1)
i (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316
alin. (8), (9), alin. (11) lit. h), partea introductiv a alin.
(12) i alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu
modificrile i completrile ulterioare, intr în vigoare la
data de 1 octombrie 2017.
Articolul III
Solicitrile adresate Comisiei pentru autorizarea
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituit la nivelul Ministerului Finanelor Publice - i
nesoluionate pân la data intrrii în vigoare a prezentei legi
se soluioneaz de ctre aceasta.
Articolul IV
Ordinul ministrului finanelor publice prevzut la art. I
pct. 15, referitor la art. 359 alin. (2), se emite în termen de
15 zile de la data intr rii în vigoare a prezentei legi.

!"#$%&'()*
+,-./01234
*) Not5 CTCE:

Potrivit art. II din ORDONAN6A nr. 25 din 30 august 2017,
publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017, prin
derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modific8rile 9i complet:rile ulterioare,
prevederile art. I intr; în vigoare la data de 1 ianuarie 2018,
cu excep<ia pct. 7, care intr= în vigoare la 3 zile de la
publicarea prezentei ordonan>e în Monitorul Oficial al României,
Partea I, ?i a pct. 11, care intr@ în vigoare la data de 15
septembrie 2017.
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*) NotU CTCE:

Reproducem mai jos prevederile articolelor I Vi III din
ORDONANWA DE URGENXY nr. 3 din 8 februarie 2018, publicatZ în
MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018:
Articolul I
(1) Prevederile prezentului articol se aplic[ persoanelor
fizice care realizeaz\ venituri din salarii ]i asimilate

salariilor în baza contractelor individuale de munc sau a
actelor de detaare, aflate în derulare la data de 31 decembrie
2017, i care se încadreaz în categoriile de persoane scutite
de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, al cror salariu brut lunar este majorat cu cel
puin 20% fa
de nivelul celui din luna decembrie 2017, în
perioada de aplicare a prezentului articol, precum i
persoanelor fizice prev zute la art. 168 alin. (2) i (4) din
Legea nr. 227/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) În sensul prezentei ordonane de urgen salariul brut
din luna decembrie 2017, prevzut la alin. (1), cuprinde
salariul brut de încadrare i elementele de natura veniturilor
salariale care se acord, în fiecare lun, conform contractului
individual de munc valabil în luna decembrie 2017, care
constituie baz de calcul al contribuiilor sociale obligatorii.
(3) În cazul în care contractul individual de munc a fost
suspendat pân la data de 31 decembrie 2017 sau este suspendat
la data menionat anterior, iar angajatul îi reia activitatea
în cursul anului 2018, salariul brut luat în considerare este
cel prev zut la alin. (2).
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplic!:
a) personalului din sectorul bugetar pl"tit din bugetul
general consolidat al statului, prev#zut în Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului pl$tit din fonduri
publice, cu modific%rile &i complet'rile ulterioare;
b) în situa(iile în care, potrivit acordului de voin)* al
p+r,ilor, în cadrul perioadei prev-zute la art. III alin. (1)
nivelul salariului brut lunar este diminuat sub nivelul prev.zut
la alin. (1), de la data modific/rii contractului individual de
munc0;
c) pentru perioada în care contractul individual de munc1
este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat2, cu modific3rile 4i complet5rile ulterioare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din
Legea nr. 227/2015, cu modific6rile 7i complet8rile ulterioare,
pentru angaja9ii prev:zu;i la alin. (1) <i (3)
angajatorii/pl=titorii, dup> caz, stabilesc, re?in la surs@ Ai
plBtesc contribuCia de asigurDri sociale de sEnFtate, dupG
urmHtoarea formulI de calcul:
CASS_reJinutK = venit brut_2018 – CAS_datoratL în 2018 –
salariu net _decembrie2017
Simbolurile utilizate au urmMtoarele înNelesuri:
a) CASS_reOinutP = contribuQia de asigurRri sociale de
sSnTtate reUinutV de cWtre angajatori/plXtitori din salariul
brut în lunY, care nu poate fi mai mare decât contribuZia

calculat i datorat conform dispoziiilor Legii nr. 227/2015,
cu modificrile i completrile ulterioare;
b) venit brut_2018 = venitul baz de calcul al CASS,
realizat în anul 2018;
c) CAS_datorat în 2018 = contribu ia de asigur ri sociale,
calculat
i re inut de ctre angajatori/pltitori, potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare;
d) salariu net_decembrie2017 = salariul net, determinat prin
deducerea din salariul brut a contribuiilor sociale individuale
obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017,
corespunztor salariului brut prevzut în contractul individual
de munc, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.
(6) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual
de munc este suspendat, a încetat raportul de munc sau
intervine detaarea angajatului, salariul brut de referin
prevzut la alin. (2) se recalculeaz proporional cu num rul de
zile lucrate în luna pentru care se datoreaz! contribu"ia de
asigur#ri sociale de s$n%tate.
(7) Dispozi&iile prezentului articol sunt aplicabile 'i în
cazul în care, pentru angaja(ii deta)a*i, drepturile salariale
sunt pl+tite de c,tre entitatea la care au fost deta-a.i pe baza
informa/iilor transmise de angajator referitoare la îndeplinirea
condi0iilor prev1zute la alin. (1), respectiv majorarea cu cel
pu2in 20% a salariului brut de referin34 prev5zut la alin. (2).
(8) Valoarea reprezentând diferen6a pozitiv7 dintre
contribu8ia de asigur9ri sociale de s:n;tate datorat< =i
calculat> potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu
modific?rile @i completArile ulterioare, Bi contribuCia de
asigurDri sociale de sEnFtate reGinutH potrivit alin. (5) se
stabileIte de cJtre angajator/plKtitor Li se evidenMiazN
distinct ca sumO dedusP în DeclaraQia privind obligaRiile de
platS a contribuTiilor sociale, impozitului pe venit Ui evidenVa
nominalW a persoanelor asigurate, reglementatX potrivit Legii
nr. 227/2015, cu modificYrile Zi complet[rile ulterioare.
(9) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem
informatic, unit\]ilor Trezoreriei Statului un fi^ier con_inând
sumele deduse potrivit alin. (8). Acest fi`ier cuprinde ai data
plbcii reprezentatd de scadenea contribufiei de asigurgri
sociale de shnitate declaratj. Pe baza acestui fikier se
debiteazl automat un cont distinct de venituri al bugetului de
stat codificat cu codul de identificare fiscalm al
angajatorului/plntitorului oi se crediteazp contul de venituri
al Fondului naqional unic de asigurrri sociale de ssnttate
codificat cu codul de identificare fiscalu al
angajatorului/plvtitorului. Documentul justificativ pe baza
cwruia se realizeazx fiyierul îl reprezintz Declara{ia privind

obligaiile de plat a contribu iilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate.
(10) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem
informatic, Casei Naionale de Asigurri de Sn tate informa ii
cu privire la contribu ia de asigur ri sociale de s ntate,
datorat i calculat potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015,
cu modificrile i completrile ulterioare, declarat prin
Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate.
(11) Verificarea modului de determinare a diferenei
prevzute la alin. (8) se realizeaz de organele fiscale
potrivit dispozi iilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedur! fiscal", cu modific#rile $i complet%rile ulterioare,
pe baza unei analize de risc specifice.
(12) Dispozi&iile prezentului articol sunt aplicabile 'i în
cazul în care sunt stabilite diferen(e în plus fa)* de suma
dedus+ de angajator/pl,titor prin declara-ia prev.zut/ la alin.
(8), fie prin corectarea declara0iei fiscale de c1tre
angajator/pl2titor, fie prin emiterea unei decizii de impunere
de c3tre organul fiscal competent.
(13) În cazul în care sunt stabilite diferen4e în minus fa56
de suma dedus7 de angajator/pl8titor prin declara9ia prev:zut;
la alin. (8), fie prin corectarea declara<iei fiscale de c=tre
angajator/pl>titor, fie prin emiterea unei decizii de impunere
de c?tre organul fiscal competent, aceasta se recupereaz@ la
bugetul de stat prin debitarea contului de venituri al Fondului
naAional unic de asigurBri sociale de sCnDtate codificat cu
codul de identificare fiscalE al angajatorului/plFtitorului Gi
creditarea contului bugetului de stat codificat cu codul de
identificare fiscalH al angajatorului/plItitorului. În acest
caz, angajatorul/plJtitorul este obligat la plata diferenKei în
minus.
Articolul III
(1) DispoziLiile art. I sunt aplicabile veniturilor din
salarii Mi asimilate salariilor realizate de persoanele
prevNzute la art. I alin. (1) Oi (3) în anul 2018.
(2) DispoziPiile art. I alin. (12) sunt aplicabile pe
perioada prevQzutR la alin. (1).
(3) DispoziSiile art. I alin. (13) sunt aplicabile Ti dupU
perioada prevVzutW la alin. (1), în cadrul termenului de
prescripXie a dreptului de stabilire a creanYelor fiscale
prevZzut de Legea nr. 207/2015, cu modific[rile \i complet]rile
ulterioare.
(4) Pentru veniturile din salarii ^i asimilate salariilor
realizate de persoanele prev_zute la art. I alin. (1) `i (3) în
anul 2018, înainte de data intrarii în vigoare a prezentei

ordonane de urgen , angajatorul/pltitorul poate efectua
regularizarea prin depunerea declaraiei rectificative, pân la
31 decembrie 2018.
(5) Dispoziiile art. II se aplic începând cu obligaiile
declarative aferente lunii ianuarie 2018.



*) Not CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. II i VIII din ORDONANA
DE URGEN ! nr. 18 din 15 martie 2018, publicat" în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018:
„Articolul II
(1) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c#tre
persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectual$ în
perioada cuprins% între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, &i
data intr'rii în vigoare a prezentei ordonan(e de urgen)* se
aplic+ urm,toarele reguli:
a) contribuabilii au obliga-ia efectu.rii calculului
venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei
forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determin/rii 0i a
pl12ii impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, pân3
la data de 15 martie 2019 inclusiv;
b) pl45ile anticipate re6inute la surs7 pentru drepturile de
proprietate intelectual8 vor fi luate în calcul la stabilirea
impozitului anual de plat9 pentru anul 2018;
(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c:tre
persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectual;
începând cu data intr<rii în vigoare a prezentei ordonan=e de
urgen>?, obliga@iile privind calcularea, reAinerea la sursB,
virarea Ci declararea impozitului sunt cele prevDzute la art. 72
Ei art. 72^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificFrile Gi completHrile ulterioare.
(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de cItre
persoanele fizice ca urmare a participJrii la jocuri de noroc la
distanKL Mi festivaluri de poker, în perioada cuprinsN între
data de 1 ianuarie 2018 inclusiv Oi data intrPrii în vigoare a
prezentei ordonanQe de urgenRS se aplicT urmUtoarele reguli:
a) obligaViile fiscale sunt cele în vigoare la data
realizWrii venitului, cu excepXia declaraYiei privind venitul
realizat care va fi înlocuitZ cu declara[ia unic\ privind
impozitul pe venit ]i contribu^iile sociale datorate de
persoanele fizice;
b) contribuabilii au obliga_ia efectu`rii determinarii bi
plcdii impozitului datorat pentru fiecare venit brut primit în
perioada respective, de la un organizator/plftitor de venituri
din jocuri de noroc, pâng la data de 15 martie 2019 inclusiv.

(4) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de ctre
persoanele fizice ca urmare a particip rii la jocuri de noroc la
distan i festivaluri de poker, începând cu data intrrii în
vigoare a prezentei ordonane de urgen, obliga iile privind
calcularea, re inerea la surs , virarea i declararea
impozitului sunt cele prev zute la art. 110 din Legea nr.
227/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului
fiscal 2018, contribuiile sociale obligatorii sunt cele în
vigoare în perioada creia îi sunt aferente veniturile, iar
pentru regularizarea contribuiei de asigurri sociale i a
contribuiei de asigurri sociale de sntate sunt aplicabile
reglementrile legale în vigoare în respectiva perioad.
(6) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de ctre
persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectual, din
arend sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili
potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Legea nr.
227/2015, cu modificrile i complet!rile ulterioare, sau Legii
nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activit"#i, pentru
care contribu$ia de asigur%ri sociale &i, dup' caz, contribu(ia
de asigur)ri sociale de s*n+tate, se re,in la surs- de c.tre
pl/titorul de venit, acesta are obliga0ia ca pân1 la data de 15
martie 2019 inclusiv s2 stabileasc3, s4 re5in6, s7 pl8teasc9 :i
s; declare contribu<iile anuale datorate de beneficiarul de
venit pentru anul 2018.
(7) Contribuabilii prev=zu>i la alin. (6) ale c?ror
contracte au încetat în cursul anului 2018 pân@ la data intrArii
în vigoare a prezentei ordonanBe de urgenCD, iar veniturile
realizate sunt singurele venituri obEinute în anul în curs, Fi
care datoreazG contribuHii sociale obligatorii potrivit titlului
V din Legea nr. 227/2015, cu modificIrile Ji completKrile
ulterioare, astfel cum a fost modificat Li completat prin art. I
din prezenta ordonanMN de urgenOP, au obligaQia depunerii
declaraRiei unice privind impozitul pe venit Si contribuTiile
sociale datorate de persoanele fizice pânU la data de 15 iulie
2018 inclusiv.
(8) În anul 2018, contribuabilii persoane fizice nu au
obligaVia depunerii declaraWiei unice privind impozitul pe venit
Xi contribuYiile sociale datorate de persoanele fizice pentru
veniturile realizate în anul 2017, dacZ pân[ la data intr\rii în
vigoare a prezentei ordonan]e de urgen^_ au depus la organul
fiscal declara`ia privind veniturile realizate din România formular 200 sau declaraaia privind veniturile realizate din
strbinctate - formular 201. În cazul în care, pentru veniturile
realizate în anul 2017, se depune di declaraeia unicf prevgzuth
la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificirile ji
completkrile ulterioare, organul fiscal utilizeazl pentru

definitivarea anului 2017 datele declarate în declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de
persoanele fizice.
(9) Declaraia privind venitul estimat/norma de venit formular 220, declaraia privind veniturile din activiti
agricole impuse pe baz de norme de venit - formular 221,
declara ia privind venitul asupra c ruia se datoreaz
contribu ia de asigur ri sociale i cu privire la încadrarea
veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea
contribuiei de asigurri sociale de sntate - formular 600,
depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul
curent, vor fi înlocuite cu declaraia unic privind impozitul
pe venit i contribuiile sociale datorate de persoanele fizice,
ce se va depune pân la 15 iulie 2018.
(10) Persoanele fizice prevzute la art. 180 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, care au depus pân la data intrrii în vigoare a
prezentei ordonane de urgen declara!ia pentru stabilirea
obliga"iilor de plat# cu titlu de contribu$ie de asigur%ri
sociale de s&n'tate datorat( de persoanele fizice care nu
realizeaz) venituri sau alte categorii de persoane prev*zute la
art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modific+rile ,i complet-rile
ulterioare - formular 604 .i care î/i men0in în continuare
op1iunea exercitat2 nu depun declara3ia unic4 privind impozitul
pe venit 5i contribu6iile sociale datorate de persoanele fizice.
(11) În cazul în care persoanele fizice prev7zute la art.
180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modific8rile 9i
complet:rile ulterioare, nu î;i men<in op=iunea exercitat> prin
depunerea declara?iei prev@zute la alin. (9) depun declaraAia
unicB privind impozitul pe venit Ci contribuDiile sociale
datorate de persoanele fizice.
(12) În anul 2018 declaraEia prevFzutG la art. 122 alin. (1)
din Legea nr. 227/2015, cu modificHrile Ii completJrile
ulterioare, se poate depune Ki pe suport hârtie, la sediul
organului fiscal competent.
(13) Pentru stabilirea contribuLiilor sociale obligatorii
aferente veniturilor realizate în anul 2017, organul fiscal
utilizeazM datele declarate în DeclaraNia unicO privind
impozitul pe venit Pi contribuQiile sociale datorate de
persoanele fizice, prevRzutS la art. 122 din Legea nr. 227/2015,
cu modificTrile Ui completVrile ulterioare, depusW pânX la data
de 15 iulie 2018 inclusiv.“
Articolul VIII
(1) Termenul de emitere a ordinului privind procedura
prevYzutZ la art. 72, 79 [i 123 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modific\rile ]i complet^rile ulterioare, astfel
cum a fost modificat _i completat prin art. I din prezenta

ordonan de urgen, este de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a acesteia.
(2) Termenul de emitere a ordinului privind modelul,
coninutul, modalitatea de depunere i de gestionare a
declaraiei unice privind impozitul pe venit i contribuii
sociale datorate de persoanele fizice, prev zut la art. 122
alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modific rile i
complet rile ulterioare, astfel cum a fost modificat i
completat prin art. I din prezenta ordonan de urgen, este de
30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
(3) Termenul de emitere a ordinului privind aprobarea
Procedurii de acordare a asistenei realizat de organul fiscal
local în colaborare cu organul fiscal central i de transmitere
a declaraiei unice, prevzut la art. 103 alin. (1^2) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare, este de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonane de urgen.
(4) Termenul de emitere a ordinului comun al preedintelui
ANAF i al pre!edintelui CNAS privind Structura informa"iilor #i
periodicitatea transmiterii acestora de c$tre ANAF, precum si
procedura de acces la informa%iile referitoare la declararea/
achitarea contribu&iei, precum 'i la persoanele fizice prev(zute
la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul s)n*t+,ii, republicat-, cu modific.rile /i complet0rile
ulterioare, înregistrate în Registrul unic de eviden12 al
asigura3ilor din Platforma informatic4 din asigur5rile de
s6n7tate, prev8zut la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006,
republicat9, cu modific:rile ;i complet<rile ulterioare, este de
30 de zile de la data intr=rii în vigoare a prezentei ordonan>e
de urgen?@”.
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Reproducem mai jos prevederile art. II-IV si XIV din
ORDONANVW DE URGENXY nr. 25 din 29 martie 2018, publicatZ în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018:
ART. II
(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonan[e de urgen\], modelul ^i con_inutul
declara`iei informative prevazute la art. 42 alin. (3) bi la
art. 56 alin. (1^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificcrile di completerile ulterioare, se aprobf prin ordin
al pregedintelui Agenhiei Naiionale de Administrare Fiscalj.
(2) Mksurile instituite potrivit prevederilor art. I pct.
28 se aplicl cu respectarea legislamiei în domeniul ajutorului
de stat, pentru motorina achizinionato începând cu data intrprii
în vigoare a prezentei ordonanqe de urgenrs, cu încadrarea în

creditele de angajament i bugetare aprobate prin legea
bugetului de stat pentru Programul „Ajutoare de stat pentru
finanarea proiectelor pentru investi ii din cadrul bugetului
Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale“.
(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonane de urgen, procedura de aplicare a
prevederilor art. 68^1 alin. (7) i (8) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, se aprob prin ordin al pre edintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.
ART. III
(1) Cerina prevzut la art. 364 din Legea nr. 227/2015,
cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic i
persoanelor care au solicitat eliberarea autorizaiei de
antrepozit fiscal, ale cror cereri de autorizare ca antrepozit
fiscal sunt în curs de soluionare la data intrrii în vigoare a
prezentei ordonane de urgen.
(2) Sumele încasate i neutilizate reprezentând taxele
speciale pentru promovarea turistic! a localit"#ii, de c$tre
sectoarele municipiului Bucure%ti, pân& la data intr'rii în
vigoare a prezentei ordonan(e de urgen)* se vireaz+ la bugetul
local al municipiului Bucure,ti.
ART. IV
(1) Pentru veniturile din contractele de activitate
sportiv-, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modific.rile
/i complet0rile ulterioare, realizate, în anul 2018, pân1 la
data intr2rii în vigoare a prezentei ordonan3e de urgen45,
contribuabilii au obliga6ia s7 depun8 declara9ia prev:zut; la
art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modific<rile =i complet>rile
ulterioare, s? efectueze calculul venitului net potrivit
regulilor prev@zute la art. 68 din Legea nr. 227/2015, cu
modificArile Bi completCrile ulterioare, sD determine Ei sF
plGteascH impozitul pânI la data de 15 martie 2019 inclusiv.
(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de cJtre
persoanele fizice din contracte de activitate sportivK, începând
cu data intrLrii în vigoare a prezentei ordonanMe de urgenNO,
obligaPiile privind calcularea, reQinerea la sursR, plata Si
declararea impozitului sunt cele prevTzute la art. 68^1 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificUrile Vi
completWrile ulterioare.
(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de cXtre
persoanele fizice din activitYZi agricole impuse pe baza
normelor de venit se aplic[ urm\toarele reguli:
a) declara]iile privind veniturile din activit^_i agricole
impuse pe baz` de norme de venit - formular 221, depuse de catre

contribuabili la organul fiscal competent în cursul anului 2018,
pân la data intr rii în vigoare a prezentei ordonane de
urgen, vor fi înlocuite cu declaraia unic privind impozitul
pe venit i contribuiile sociale datorate de persoanele fizice,
care se va depune pân la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) în cazul asocierilor f r personalitate juridic ,
contribuabilii care nu au depus declara ia privind veniturile
din activiti agricole impuse pe baz de norme de venit formular 221 la organul fiscal competent pân la data intrrii
în vigoare a prezentei ordonane de urgen au obligaia
depunerii declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice, pân la
data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(4) Impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin
decizii de pli anticipate emise în temeiul Legii nr. 227/2015,
cu modificrile i completrile ulterioare, i comunicate
contribuabililor se anuleaz!, din oficiu, de c"tre organul
fiscal central competent, prin emiterea unei decizii de anulare
a obliga#iilor fiscale, care se comunic$ contribuabilului.
(5) În cazul în care, anterior intr%rii în vigoare a
prezentei ordonan&e de urgen'(, organul fiscal central competent
a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a
stabilit pl)*i anticipate de impozit pe venit, acesta nu mai
comunic+ decizia de impunere, iar obliga,iile fiscale se scad
din eviden-a analitic. pe pl/titor, pe baz0 de borderou de
sc1dere.
(6) În cazul în care anterior intr2rii în vigoare a
prezentei ordonan3e de urgen45 organul fiscal competent nu a
emis decizia de stabilire a pl67ilor anticipate pentru anul
2018, aceasta nu se mai emite.
(7) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c8tre
persoanele fizice în baza contractelor de activitate sportiv9,
încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modific:rile ;i
complet<rile ulterioare, pentru care contribu=ia de asigur>ri
sociale ?i contribu@ia de asigurAri sociale de sBnCtate se reDin
la sursE de cFtre plGtitorul de venit, acesta are obligaHia ca
pânI la data de 15 martie 2019 inclusiv sJ stabileascK, sL
reMinN, sO plPteascQ Ri sS declare contribuTiile anuale datorate
de beneficiarul de venit pentru anul 2018.
(8) Persoanele prevUzute la art. 180 din Legea nr.
227/2015, cu modificVrile Wi completXrile ulterioare, care
opteazY pentru plata contribuZiei de asigur[ri sociale de
s\n]tate potrivit legii, înainte de data emiterii ordinului
privind modelul, con^inutul, modalitatea de depunere _i de
gestionare a declara`iei unice privind impozitul pe venit ai
contribubii sociale datorate de persoanele fizice, prevczut la

art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i
complet rile ulterioare, depun Declaraia pentru stabilirea
obligaiilor de plat cu titlu de contribuie de asigurri
sociale de sn tate datorat de persoanele fizice care nu
realizeaz venituri sau alte categorii de persoane prev zute la
art. 180 din Codul fiscal - formular 604 i efectueaz plata
contribuiei conform prevederilor art. 180 alin. (2) lit. a) i
alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(9) În cazul în care impozitul pe venit stabilit prin
decizii de pli anticipate, care se anuleaz potrivit
prezentului articol, a fost stins, contribuabilii pot solicita
restituirea acestuia potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
ART. XIV
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, prevederile art. I intr în vigoare la data
public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excep!ia prevederilor pct. 3 "i 5, care intr# în vigoare la data
de 1 aprilie 2018.
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Parlamentul României adopt. prezenta lege.
TITLUL I
Dispozi/ii generale
CAP. I
Scopul 0i sfera de cuprindere a Codului fiscal
ART. 1
Scopul 1i sfera de cuprindere a Codului fiscal
(1) Prezentul cod stabile2te: cadrul legal privind
impozitele, taxele 3i contribu4iile sociale obligatorii
prev5zute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului
de stat, bugetelor locale, bugetului asigur6rilor sociale de
stat, bugetului Fondului na7ional unic de asigur8ri sociale de
s9n:tate, bugetului asigur;rilor pentru <omaj =i fondului de
garantare pentru plata crean>elor salariale; contribuabilii care
au obliga?ia s@ plAteascB aceste impozite, taxe Ci contribuDii
sociale; modul de calcul Ei de platF a acestora; procedura de
modificare a acestor impozite, taxe Gi contribuHii sociale. De
asemenea, autorizeazI Ministerul FinanJelor Publice sK elaboreze
norme metodologice, instrucLiuni Mi ordine în aplicarea
prezentului cod Ni a legilor de ratificare a convenOiilor de
evitare a dublei impuneri în aplicare.

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor i
contribuiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod
este stabilit prin Codul de procedur fiscal .
(3) Dac orice prevedere a prezentului cod contravine unei
prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplic
prevederea acelui tratat.
(4) Orice msur de natur fiscal care constituie ajutor de
stat se acord potrivit dispozi iilor legale în vigoare privind
ajutorul de stat.
ART. 2
Impozitele, taxele i contribu iile sociale obligatorii
reglementate de Codul fiscal
(1) Impozitele i taxele reglementate prin prezentul cod
sunt urmtoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe veniturile obinute din România de
nerezideni;
e) impozitul pe reprezentane;
f) taxa pe valoarea adugat;
g) accizele;
h) impozitele i taxele locale;
i) impozitul pe construcii.
(2) Contribuiile sociale obligatorii reglementate prin
prezentul cod sunt urmtoarele:
a) contribuiile de asigurri sociale, datorate bugetului
asigurrilor sociale de stat;
b) contribuia de asigurri sociale de sntate, datorat
bugetului Fondului na!ional unic de asigur"ri sociale de
s#n$tate;
c) contribu%ia asiguratorie pentru munc&, datorat' bugetului
general consolidat.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din
ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat+ în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. II
Aplicarea
ART. 3

,i modificarea Codului fiscal

Principiile fiscalit ii
Impozitele i taxele reglementate de prezentul cod se
bazeaz pe urmtoarele principii:
a) neutralitatea msurilor fiscale în raport cu diferitele
categorii de investitori i capitaluri, cu forma de proprietate,
asigurând prin nivelul impunerii condiii egale investitorilor,
capitalului român i str in;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice
clare, care s nu conduc la interpret ri arbitrare, iar
termenele, modalitatea i sumele de plat s fie precis
stabilite pentru fiecare pltitor, respectiv acetia s poat
urmri i înelege sarcina fiscal ce le revine, precum i s
poat determina influena deciziilor lor de management financiar
asupra sarcinii lor fiscale;
c) justeea impunerii sau echitatea fiscal asigur ca
sarcina fiscal a fiec rui contribuabil s! fie stabilit" pe baza
puterii contributive, respectiv în func#ie de m$rimea
veniturilor sau a propriet%&ilor acestuia;
d) eficien'a impunerii asigur( niveluri similare ale
veniturilor bugetare de la un exerci)iu bugetar la altul prin
men*inerea randamentului impozitelor, taxelor +i contribu,iilor
în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt
economic, cât -i în cele de criz.;
e) predictibilitatea impunerii asigur/ stabilitatea
impozitelor, taxelor 0i contribu1iilor obligatorii, pentru o
perioad2 de timp de cel pu3in un an, în care nu pot interveni
modific4ri în sensul major5rii sau introducerii de noi impozite,
taxe 6i contribu7ii obligatorii.
ART. 4
Modificarea 8i completarea Codului fiscal
(1) Prezentul cod se modific9 :i se completeaz; prin lege,
care intr< în vigoare în termen de minimum 6 luni de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe
sau contribu=ii obligatorii noi, se majoreaz> cele existente, se
elimin? sau se reduc facilit@Ai existente, acestea vor intra în
vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecBrui an Ci vor rDmâne
nemodificate cel puEin pe parcursul acelui an.
(3) În situaFia în care modificGrile Hi/sau completIrile se
adoptJ prin ordonanKe, se pot prevedea termene mai scurte de
intrare în vigoare, dar nu mai puLin de 15 zile de la data
publicMrii, cu excepNia situaOiilor prevPzute la alin. (2).
(4) Fac excepQie de la prevederile alin. (1) Ri (2)
modificSrile care decurg din angajamentele internaTionale ale
României.

ART. 5
Norme metodologice, instruciuni i ordine
(1) Ministerul Finan elor Publice are atribuia elaborrii
normelor necesare pentru aplicarea unitar a prezentului cod.
(2) În înelesul prezentului cod, prin norme se înelege
norme metodologice, instruciuni i ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin
hot râre, i sunt publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(4) Ordinele i instruc iunile pentru aplicarea unitar a
prezentului cod se emit de ministrul finanelor publice i se
public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele i
instruciunile referitoare la proceduri de administrare a
impozitelor i taxelor reglementate de prezentul cod, datorate
bugetului general consolidat, cu excepia bugetelor locale, se
emit de preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
denumit în continuare A.N.A.F., i se public în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Ordinele i instruciunile
referitoare la proceduri de administrare a impozitelor i
taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aprob prin
ordin comun al ministrului finan!elor publice "i al ministrului
dezvolt#rii regionale $i administra%iei publice.
(5) Sub sanc&iunea nulit'(ii absolute, institu)iile publice
din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finan*elor
Publice, nu pot elabora +i emite norme care s, aib- leg.tur/ cu
prevederile prezentului cod, cu excep0ia celor prev1zute în
prezentul cod.
(6) Anual, Ministerul Finan2elor Publice colecteaz3 4i
sistematizeaz5 toate normele în vigoare având leg6tur7 cu
prevederile prezentului cod 8i public9 aceast: colec;ie
oficial<.
ART. 6
Aplicarea unitar= a legisla>iei
Aplicarea unitar? a prezentului cod @i a legislaAiei
subsecvente acestuia se asigurB prin Comisia fiscalC centralD
constituitE potrivit Codului de procedurF fiscalG.
CAP. III
DefiniHii
ART. 7
DefiniIii ale termenilor comuni
În înJelesul prezentului cod, cu excepKia titlurilor VII
VIII, termenii Mi expresiile de mai jos au urmNtoarele
semnificaOii:

Li

1. activitate dependent - orice activitate desf urat de o
persoan fizic într-o relaie de angajare generatoare de
venituri;
2. activitate dependent la funcia de baz - orice
activitate desf urat în baza unui contract individual de munc
sau a unui statut special prevzut de lege, declarat
angajatorului ca funcie de baz de ctre angajat; în cazul în
care activitatea se desfoar pentru mai muli angajatori,
angajatul este obligat s declare numai angajatorului ales c
locul respectiv este locul unde exercit funcia pe care o
consider de baz;
3. activitate independent - orice activitate desfurat de
c!tre o persoan" fizic# în scopul ob$inerii de venituri, care
îndepline%te cel pu&in 4 dintre urm'toarele criterii:
3.1. persoana fizic( dispune de libertatea de alegere a
locului )i a modului de desf*+urare a activit,-ii, precum .i a
programului de lucru;
3.2. persoana fizic/ dispune de libertatea de a desf01ura
activitatea pentru mai mul2i clien3i;
3.3. riscurile inerente activit45ii sunt asumate de c6tre
persoana fizic7 ce desf89oar: activitatea;
3.4. activitatea se realizeaz; prin utilizarea patrimoniului
persoanei fizice care o desf<=oar>;
3.5. activitatea se realizeaz? de persoana fizic@ prin
utilizarea capacitABii intelectuale Ci/sau a prestaDiei fizice a
acesteia, în funcEie de specificul activitFGii;
3.6. persoana fizicH face parte dintr-un corp/ordin
profesional cu rol de reprezentare, reglementare Ii supraveghere
a profesiei desfJKurate, potrivit actelor normative speciale
care reglementeazL organizarea Mi exercitarea profesiei
respective;
3.7. persoana fizicN dispune de libertatea de a desfOPura
activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu
terQe persoane în condiRiile legii;
4. autoritate fiscalS centralT - Ministerul FinanUelor
Publice, instituVie cu rolul de a coordona aplicarea unitarW a
prevederilor legislaXiei fiscale;
5. autoritate fiscalY competentZ - Ministerul Finan[elor
Publice \i serviciile de specialitate ale autorit]^ilor
administra_iei publice locale, dup` caz, care au
responsabilitabi fiscale;
6. centrul intereselor vitale - locul de care relaciile
personale di economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate.
În analiza relaeiilor personale se va acorda atenfie familiei
sogului/sohiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate în

întreinerea persoanei fizice i care sosesc în România împreun
cu aceasta, calitatea de membru într-o organiza ie caritabil,
religioas, participarea la activiti culturale sau de alt
natur . În analiza rela iilor economice se va acorda aten ie
dac persoana este angajat al unui angajator român, dac este
implicat într-o activitate de afaceri în România, dac deine
proprieti imobiliare în România, conturi la bnci în România,
carduri de credit/debit la bnci în România;
7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing
care îndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) riscurile i beneficiile dreptului de proprietate asupra
bunului care face obiectul leasingului sunt transferate
utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce
efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului
de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului ctre
utilizator la momentul expirrii contractului;
c) utilizatorul are opiunea de a cumpra bunul la momentul
expirrii contractului, iar valoarea rezidual exprimat în
procente este mai mic! sau egal" cu diferen#a dintre durata
normal$ de func%ionare maxim& 'i durata contractului de leasing,
raportat( la durata normal) de func*ionare maxim+, exprimat, în
procente;
d) perioada de leasing dep-.e/te 80% din durata normal0 de
func1ionare maxim2 a bunului care face obiectul leasingului; în
în3elesul acestei defini4ii, perioada de leasing include orice
perioad5 pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea total6 a ratelor de leasing, mai pu7in
cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal8 cu valoarea de
intrare a bunului;
8. contract de leasing opera9ional - orice contract de
leasing încheiat între locator :i locatar, care transfer;
locatarului riscurile <i beneficiile dreptului de proprietate,
mai pu=in riscul de valorificare a bunului la valoarea
rezidual>, ?i care nu îndepline@te niciuna dintre condiAiile
prevBzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului
la valoarea rezidualC existD atunci când opEiunea de cumpFrare
nu este exercitatG la începutul contractului sau când contractul
de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul
expirHrii contractului;
9. comision - orice platI în bani sau în naturJ efectuatK
cLtre un broker, un agent comisionar general sau cMtre orice
persoanN asimilatO unui broker sau unui agent comisionar
general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legPturQ
cu o operaRiune economicS;

10. contribuii sociale obligatorii - prelevare obligatorie
realizat în baza legii, care are ca scop protec ia persoanelor
fizice obligate a se asigura împotriva anumitor riscuri sociale,
în schimbul crora aceste persoane beneficiaz de drepturile
acoperite de respectiva prelevare;
11. dividend - o distribuire în bani sau în natur,
efectuat de o persoan juridic unui participant, drept
consecin
a de inerii unor titluri de participare la acea
persoan juridic , exceptând urmtoarele:
a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea
valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca
urmare a unei operaiuni de majorare a capitalului social,
potrivit legii;
b) o distribuire efectuat în legtur cu
dobândirea/rscumprarea titlurilor de participare proprii de
ctre persoana juridic;
c) o distribuire în bani sau în natur, efectuat în
legtur cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire în bani sau în natur, efectuat cu ocazia
reducerii capitalului social, potrivit legii;
e) o distribuire de prime de emisiune, proporional cu
partea ce îi revine fiecrui participant;
f) o distribuire de titluri de participare în legtur cu
opera!iuni de reorganizare, prev"zute la art. 32 #i 33.
Se consider$ dividende din punct de vedere fiscal %i se
supun aceluia&i regim fiscal ca veniturile din dividende:
(i) câ'tigurile ob(inute de persoanele fizice din de)inerea
de titluri de participare, definite de legisla*ia în materie, la
organisme de plasament colectiv;
(ii) veniturile în bani +i în natur, distribuite de
societ-.ile agricole, cu personalitate juridic/, constituite
potrivit legisla0iei în materie, unui participant la societatea
respectiv1 drept consecin23 a de4inerii p5r6ilor sociale;
12. dobânda - orice sum7 ce trebuie pl8tit9 sau primit:
pentru utilizarea banilor, indiferent dac; trebuie s< fie
pl=tit> sau primit? în cadrul unei datorii, în leg@turA cu un
depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar,
vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânatB;
13. dreptul de autor Ci drepturile conexe - constituie
obiect al acestora operele originale de creaDie intelectualE în
domeniul literar, artistic sau FtiinGific, oricare ar fi
modalitatea de creaHie, modul sau forma de exprimare Ii
independent de valoarea Ji destinaKia lor, operele derivate care
au fost create plecând de la una sau mai multe opere
preexistente, precum Li drepturile conexe dreptului de autor Mi
drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996

privind dreptul de autor i drepturile conexe, cu modificrile
i completrile ulterioare;
14. entitate transparent fiscal, cu/fr personalitate
juridic - orice asociere, asociere în participaiune, asocieri
în baza contractelor de exploat ri în participa ie, grup de
interes economic, societate civil sau alt entitate care nu
este persoan impozabil distinct, fiecare asociat/participant
fiind subiect de impunere în înelesul impozitului pe profit sau
pe venit, dup caz;
15. franciza - sistem de comercializare bazat pe o
colaborare continu între persoane fizice sau juridice,
independente din punct de vedere financiar, prin care o
persoan, denumit francizor, acord unei alte persoane,
denumit beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o
afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
16. impozitul pe profit amânat - impozitul
pltibil/recuperabil în perioadele viitoare în legtur cu
diferenele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea
contabil a unui activ sau a unei datorii i valoarea fiscal a
acestora;
17. know-how - orice informaie cu privire la o experien
industrial!, comercial" sau #tiin$ific% care este necesar&
pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces
existent 'i a c(rei dezv)luire c*tre alte persoane nu este
permis+ f,r- autoriza.ia persoanei care a furnizat aceast/
informa0ie; în m1sura în care provine din experien23, know-howul reprezint4 ceea ce un produc5tor nu poate 6ti din simpla
examinare a produsului 7i din simpla cunoa8tere a progresului
tehnicii;
18. locul conducerii efective - locul în care se iau
deciziile economice strategice necesare pentru conducerea
activit9:ii persoanei juridice str;ine în ansamblul s<u =i/sau
locul unde î>i desf?@oarA activitatea directorul executiv Bi
alCi directori care asigurD gestionarea Ei controlul activitFGii
acestei persoane juridice;
19. metoda creditului fiscal - o diminuare a impozitului pe
venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului plHtit în
alt stat, conform convenIiilor de evitare a dublei impuneri;
20. metoda scutirii - scutirea de impozit a venitului sau
profitului obJinut în alt stat, luând în considerare acel venit
sau profit pentru determinarea cotei de impozit aplicabile
pentru venitul/profitul total obKinut, cota de impozit
determinatL aplicându-se numai asupra venitului/profitului rMmas
dupN deducerea venitului/profitului obOinut în acel alt stat,
conform convenPiei pentru evitarea dublei impuneri aplicabile;
21. mijloc fix - orice imobilizare corporalQ, care este
deRinutS pentru a fi utilizatT în producUia sau livrarea de

bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat
terilor sau în scopuri administrative, dac are o durat
normal de utilizare mai mare de un an i o valoare egal sau
mai mare decât limita stabilit prin hotrâre a Guvernului;
22. nerezident - orice persoan juridic str in , orice
persoan fizic nerezident i orice alte entiti strine,
inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare
fr personalitate juridic, care nu sunt înregistrate în
România, potrivit legii;
23. operaiuni cu instrumente financiare - orice transfer,
exercitare sau executare a unui instrument financiar, definit de
legislaia în materie din statul în care a fost emis, indiferent
de piaa/locul de tranzacionare unde are loc operaiunea;
24. organizaie nonprofit - orice asociaie, fundaie, cas
de ajutor reciproc sau federa ie înfiin!at" în România, în
conformitate cu legisla#ia în vigoare, dar numai dac$ veniturile
%i activele asocia&iei, casei de ajutor reciproc, funda'iei sau
federa(iei sunt utilizate pentru o activitate de interes
general, comunitar sau f)r* scop patrimonial;
25. participant - orice persoan+ care este proprietarul unui
titlu de participare;
26. persoane afiliate - o persoan, este afiliat- dac.
rela/ia ei cu alt0 persoan1 este definit2 de cel pu3in unul
dintre urm4toarele cazuri:
a) o persoan5 fizic6 este afiliat7 cu alt8 persoan9 fizic:
dac; acestea sunt so</so=ie sau rude pân> la gradul al III-lea
inclusiv;
b) o persoan? fizic@ este afiliatA cu o persoanB juridicC
dacD persoana fizicE deFine, în mod direct sau indirect,
inclusiv deGinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numHrul titlurilor de participare sau al drepturilor de
vot ale unei persoane juridice ori dacI controleazJ în mod
efectiv persoana juridicK;
c) o persoanL juridicM este afiliatN cu altO persoanP
juridicQ dacR cel puSin aceasta deTine, în mod direct sau
indirect, inclusiv deUinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numVrul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot la cealaltW persoanX juridicY ori dacZ
controleaz[ în mod efectiv acea persoan\ juridic];
d) o persoan^ juridic_ este afiliat` cu alta persoanb
juridicc dacd o persoane define, în mod direct sau indirect,
inclusiv deginerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numhrul titlurilor de participare sau al drepturilor de
vot la cealalti persoanj juridick ori dacl controleazm în mod
efectiv acea persoann juridico.
Între persoane afiliate,
prepul la care se transferq bunurile corporale sau necorporale
ori se presteazr servicii reprezints pret de transfer;

27. persoan fizic nerezident - orice persoan fizic ce
nu îndeplinete condiiile prevzute la pct. 28, precum i orice
persoan fizic cet ean str in cu statut diplomatic sau
consular în România, cetean strin care este funcionar ori
angajat al unui organism internaional i interguvernamental
înregistrat în România, cetean strin care este funcionar sau
angajat al unui stat strin în România i membrii familiilor
acestora;
28. persoan fizic rezident - orice persoan fizic ce
îndeplinete cel pu in una dintre urm!toarele condi"ii:
a) are domiciliul în România;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în
România;
c) este prezent# în România pentru o perioad$ sau mai multe
perioade care dep%&esc în total 183 de zile, pe parcursul
oric'rui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în
anul calendaristic vizat;
d) este cet()ean român care lucreaz* în str+in,tate, ca
func-ionar sau angajat al României într-un stat str.in;
29. persoan/ juridic0 român1 - orice persoan2 juridic3 ce a
fost înfiin4at5 6i func7ioneaz8 în conformitate cu legisla9ia
României;
30. persoan: juridic; înfiin<at= potrivit legisla>iei
europene - orice persoan? juridic@ constituitA în condiBiile Ci
prin mecanismele prevDzute de reglementErile europene;
31. persoanF juridicG strHinI - orice persoanJ juridicK ce
nu este persoanL juridicM românN Oi orice persoanP juridicQ
înfiinRatS potrivit legislaTiei europene care nu are sediul
social în România;
32. preU de piaVW - suma care ar fi plXtitY de un client
independent unui furnizor independent în acelaZi moment [i în
acela\i loc, pentru acela]i bun sau serviciu ori pentru unul
similar, în condi^ii de concuren_` loiala;
33. principiul valorii de piabc - atunci când condidiile
stabilite sau impuse în relaeiile comerciale sau financiare
între douf persoane afiliate diferg de acelea care ar fi existat
între persoane independente, orice profituri care în absenha
condiiiilor respective ar fi fost realizate de una dintre
persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza
condijiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei
persoane ki impozitate corespunzltor;
34. profesii liberale - acele ocupamii exercitate pe cont
propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale

care reglementeaz organizarea i exercitarea profesiei
respective;
35. proprietate imobiliar - orice teren, cldire sau alt
construcie ridicat ori încorporat într-un teren;
36. redeven :
(1) Se consider redeven
pl ile de orice natur primite
pentru folosirea ori dreptul de folosin al oricruia dintre
urmtoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrri literare, artistice
sau tiinifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru
emisiunile de radio sau de televiziune, precum i efectuarea de
înregistrri audio, video;
b) dreptul de a efectua înregistrri audio, video, respectiv
spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare,
i dreptul de a le transmite sau retransmite ctre public,
direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnic de
transmitere - inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau
tehnologii similare;
c) orice brevet, invenie, inovaie, licen , marc! de
comer" sau de fabric#, franciz$, proiect, desen, model, plan,
schi%&, formul' secret( sau procedeu de fabrica)ie ori software;
d) orice echipament industrial, comercial sau *tiin+ific,
container, cablu, conduct,, satelit, fibr- optic. sau tehnologii
similare;
e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oric/rei persoane fizice sau alte
drepturi similare referitoare la o persoan0 fizic1.
(2) Nu se consider2 redeven34 în sensul prezentei legi:
a) pl56ile pentru achizi7ionarea integral8 a oric9rei
propriet:;i sau a oric<rui drept de proprietate asupra tuturor
elementelor men=ionate la alin. (1);
b) pl>?ile pentru achizi@iile de software destinate exclusiv
operArii respectivului software, inclusiv pentru instalarea,
implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea
acestuia;
c) plBCile pentru achiziDionarea integralE a unui drept de
autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia
exclusiv în scopul folosirii acestuia de cFtre utilizator sau în
scopul vânzGrii acestuia în cadrul unui contract de distribuHie;
d) plIJile pentru obKinerea drepturilor de distribuLie a
unui produs sau serviciu, fMrN a da dreptul la reproducere;
e) plOPile pentru accesul la sateliQi prin închirierea de
transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte
pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaRia
în care clientul nu se aflS în posesia transponderelor,

cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor tehnologii
similare;
f) pl ile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicaii
din acordurile de roaming, a frecvenelor radio, a
comunicaiilor electronice între operatori;
37. rezident - orice persoan juridic român, orice
persoan juridic str in având locul de exercitare a conducerii
efective în România, orice persoan juridic cu sediul social în
România, înfiinat potrivit legislaiei europene, i orice
persoan fizic rezident;
38. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea
sa teritorial i spaiul aerian de deasupra teritoriului i
mrii teritoriale, asupra crora România îi exercit
suveranitatea, precum i zona contigu, platoul continental i
zona economic exclusiv!, asupra c"rora România î#i exercit$
drepturile suverane %i jurisdic&ia în conformitate cu legisla'ia
sa (i potrivit normelor )i principiilor dreptului interna*ional;
39. stock option plan - un program ini+iat în cadrul unei
persoane juridice prin care se acord, angaja-ilor,
administratorilor .i/sau directorilor acesteia sau ai
persoanelor juridice afiliate ei, prev/zute la pct. 26 lit. c)
0i d), dreptul de a achizi1iona la un pre2 preferen3ial sau de a
primi cu titlu gratuit un num4r determinat de titluri de
participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea
respectiv5.
Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan,
programul respectiv trebuie s6 cuprind7 o perioad8 minim9 de un
an între momentul acord:rii dreptului ;i momentul exercit<rii
acestuia (achizi=ion>rii titlurilor de participare);
(la 01-01-2017 Punctul 39. din Articolul 7 , Capitolul III ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din
ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
40. titlu de participare - orice acCiune sau altD parte
socialE într-o societate în nume colectiv, societate în
comanditF simplG, societate pe acHiuni, societate în comanditI
pe acJiuni, societate cu rKspundere limitatL sau într-o altM
persoanN juridicO ori la un fond deschis de investiPii;
41. titlu de valoare - orice titlu de participare Qi orice
instrumente financiare calificate astfel prin legislaRia în
materie din statul în care au fost emise;

42. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrinare a
dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu
servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum i
transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaiunii de
fiducie potrivit Codului civil;
43. transport interna ional - orice activitate de transport
pasageri sau bunuri efectuat de o întreprindere în trafic
internaional, precum i activitile auxiliare, strâns legate
de aceast operare i care nu constituie activit i separate de
sine st t toare. Nu reprezint transport internaional cazurile
în care transportul este operat exclusiv între locuri aflate pe
teritoriul României;
44. valoarea fiscal reprezint:
a) valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit
reglementrilor contabile aplicabile - pentru active i pasive,
altele decât cele menionate la lit. b)-d);
b) valoarea de achiziie sau de aport, utilizat pentru
calculul profitului impozabil - pentru titlurile de participare.
În valoarea fiscal se includ i evalurile înregistrate
potrivit reglementrilor contabile aplicabile. Valoarea de aport
se determin în funcie de modalitile de constituire a
capitalului social, categoria activelor aduse ca aport sau
modalitatea de impozitare a aportului, potrivit normelor
metodologice;
c) costul de achiziie, de produc ie sau valoarea de pia!" a
mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca
aport, la data intr#rii în patrimoniul contribuabilului,
utilizat$ pentru calculul amortiz%rii fiscale, dup& caz - pentru
mijloace fixe amortizabile 'i terenuri. În valoarea fiscal( se
includ )i reevalu*rile contabile efectuate potrivit legii. În
cazul în care se efectueaz+ reevalu,ri ale mijloacelor fixe
amortizabile care determin- o descre.tere a valorii acestora sub
costul de achizi/ie, de produc0ie sau al valorii de pia12 a
mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca
aport, dup3 caz, valoarea fiscal4 r5mas6 neamortizat7 a
mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaz8 pân9 la nivelul
celei stabilite pe baza costului de achizi:ie, de produc;ie sau
a valorii de pia<= a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit
ori constituite ca aport, dup> caz. În situa?ia reevalu@rii
terenurilor care determinA o descreBtere a valorii acestora sub
costul de achiziCie sau sub valoarea de piaDE a celor dobândite
cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupF caz, valoarea
fiscalG este costul de achiziHie sau valoarea de piaIJ a celor
dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupK caz;
d) valoarea deductibilL la calculul profitului impozabil pentru provizioane Mi rezerve;

e) valoarea de achiziie sau de aport utilizat pentru
calculul câtigului sau al pierderii, în în elesul impozitului
pe venit - pentru titlurile de valoare.
În cazul titlurilor de valoare primite sub forma avantajelor
de ctre contribuabilii care obin venituri din salarii i
asimilate salariilor, altele decât cele dobândite în cadrul
sistemului stock options plan, valoarea fiscal este valoarea de
pia la momentul dobândirii titlurilor de valoare;
45. valoarea fiscal pentru contribuabilii care aplic
reglement rile contabile conforme cu standardele interna ionale
de raportare financiar reprezint i:
a) pentru imobilizrile necorporale, în valoarea fiscal se
includ i reevalurile efectuate potrivit reglementrilor
contabile. În cazul în care se efectueaz reevaluri ale
imobilizrilor necorporale care determin o descretere a
valorii acestora sub valoarea rmas neamortizat stabilit în
baza valorii de înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscal
r mas! neamortizat" a imobiliz#rilor necorporale se recalculeaz$
pân% la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare
în patrimoniu;
b) în cazul în care se trece de la modelul reevalu&rii la
modelul bazat pe cost, în valoarea fiscal' a activelor (i
pasivelor stabilit) potrivit regulilor prev*zute la pct. 44, cu
excep+ia mijloacelor fixe amortizabile ,i a terenurilor, nu se
include actualizarea cu rata infla-iei;
c) în cazul în care se trece de la modelul reevalu.rii la
modelul bazat pe cost, din valoarea fiscal/ a mijloacelor fixe
amortizabile 0i a terenurilor se scad reevalu1rile efectuate
potrivit reglement2rilor contabile 3i se include actualizarea cu
rata infla4iei;
d) pentru propriet56ile imobiliare clasificate ca investi7ii
imobiliare, valoarea fiscal8 este reprezentat9 de costul de
achizi:ie, de produc;ie sau de valoarea de pia<= a investi>iilor
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport
la data intr?rii în patrimoniul contribuabilului, utilizat@
pentru calculul amortizArii fiscale, dupB caz. În valoarea
fiscalC se includ Di evaluErile efectuate potrivit
reglementFrilor contabile. În cazul în care se efectueazG
evaluHri ale investiIiilor imobiliare care determinJ o
descreKtere a valorii acestora sub valoarea rLmasM neamortizatN
stabilitO în baza costului de achiziPie/producQie sau valorii de
piaRS a investiTiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori
constituite ca aport, valoarea fiscalU rVmasW neamortizatX a
investiYiilor imobiliare se recalculeazZ pân[ la nivelul celei
stabilite pe baza costului de achizi\ie/produc]ie sau valorii de
pia^_, dup` caz, a investiaiilor imobiliare;

e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active
biologice, valoarea fiscal este reprezentat de costul de
achiziie, de producie sau de valoarea de pia în cazul celor
dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
intrrii în patrimoniul contribuabilului, dup caz, utilizat
pentru calculul amortiz rii fiscale. În valoarea fiscal se
includ i evalu rile efectuate potrivit reglement rilor
contabile. În cazul în care se efectueaz evaluri ale activelor
biologice care determin o descretere a valorii acestora sub
valoarea rmas neamortizat stabilit în baza costului de
achiziie/producie sau valorii de pia în cazul celor
dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea
fiscal rmas neamortizat a activelor biologice se
recalculeaz pân la nivelul celei stabilite pe baza costului de
achizi ie/produc!ie sau a valorii de pia"#, dup$ caz;
46. re%inere la surs& numit' (i re)inere prin stopaj la
surs* - metod+ de colectare a impozitelor ,i contribu-iilor
sociale obligatorii prin care pl.titorii de venituri au
obliga/ia, potrivit legii, de a le calcula, re0ine, declara 1i
pl2ti;
47. impozite 3i contribu4ii sociale obligatorii cu re5inere
la surs6 sau re7inute prin stopaj la surs8 - acele impozite 9i
contribu:ii sociale reglementate în prezentul cod pentru care
pl;titorii de venituri au obliga<ia s= aplice metoda privind
re>inerea la surs? sau re@inerea prin stopaj la sursA.
ART. 8
DefiniBia sediului permanent
(1) În înCelesul prezentului cod, sediul permanent este un
loc prin care se desfDEoarF integral sau parGial activitatea
unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La
definirea sediului permanent se au în vedere comentariile de la
art. 5 "Sediul permanent" din modelul convenHiei de evitare a
dublei impuneri al OrganizaIiei pentru Cooperare Ji Dezvoltare
EconomicK.
(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, o
sucursalL, un birou, o fabricM, un magazin, un atelier, precum
Ni o minO, un puP de QiRei sau de gaze, o carierS sau alte
locuri de extracTie a resurselor naturale, precum Ui locul în
care continuV sW se desfXYoare o activitate cu activele Zi
pasivele unei persoane juridice române care intr[ într-un proces
de reorganizare prev\zut la art. 33.
(3) Un sediu permanent presupune un ]antier de construc^ii,
un proiect de construc_ie, un ansamblu sau montaj ori activit`ai
de supervizare legate de acestea, numai dacb cantierul,
proiectul sau activitdeile dureazf mai mult de 6 luni.

(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu
permanent nu presupune urmtoarele:
a) folosirea unei instala ii numai în scopul depozitrii sau
al expunerii produselor ori bunurilor ce aparin nerezidentului;
b) meninerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparin
unui nerezident numai în scopul de a fi depozitate sau expuse;
c) meninerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparin
unui nerezident numai în scopul de a fi procesate de c tre o
alt persoan ;
d) vânzarea de produse sau bunuri ce apar in unui
nerezident, care au fost expuse în cadrul unor expozi ii sau
târguri fr caracter permanent ori ocazionale, dac produsele
ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lun dup
încheierea târgului sau a expoziiei;
e) pstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul
achiziionrii de produse sau bunuri ori culegerii de informaii
pentru un nerezident;
f) pstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul
desfurrii de activiti cu caracter pregtitor sau auxiliar
de ctre un nerezident;
g) p strarea unui loc fix de activitate numai pentru o
combina!ie a activit"#ilor prev$zute la lit. a)-f), cu condi%ia
ca întreaga activitate desf&'urat( în locul fix s) fie de natur*
preg+titoare sau auxiliar,.
(5) Prin excep-ie de la prevederile alin. (1) .i (2), un
nerezident este considerat a avea un sediu permanent în România,
în ceea ce prive/te activit01ile pe care o persoan2, alta decât
un agent cu statut independent, le întreprinde în numele
nerezidentului, dac3 persoana ac4ioneaz5 în România în numele
nerezidentului 6i dac7 este îndeplinit8 una dintre urm9toarele
condi:ii:
a) persoana este autorizat; <i exercit= în România
autoritatea de a încheia contracte în numele nerezidentului, cu
excep>ia cazurilor în care activit?@ile respective sunt limitate
la cele prevAzute la alin. (4) lit. a)-f);
b) persoana menBine în România un stoc de produse sau bunuri
din care livreazC produse sau bunuri în numele nerezidentului.
(6) Un nerezident nu se considerD cE are un sediu permanent
în România dacF doar desfGHoarI activitate în România prin
intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui
agent intermediar având un statut independent, în cazul în care
aceastJ activitate este activitatea obiKnuitL a agentului,
conform descrierii din documentele constitutive. DacM
activitNOile unui astfel de agent sunt desfPQurate integral sau
aproape integral în numele nerezidentului, iar în relaRiile

comerciale i financiare dintre nerezident i agent exist
condiii diferite de acelea care ar exista între persoane
independente, agentul nu se consider ca fiind agent cu statut
independent.
(7) Un nerezident nu se consider c are un sediu permanent
în România numai dac acesta controleaz sau este controlat de
un rezident ori de o persoan ce desf oar o activitate în
România prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.
(8) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente,
precum i persoanele juridice strine care desfoar activitate
în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat,
beneficiare ale unor prestri de servicii de natura
activitilor de lucrri de construcii, montaj, supraveghere,
consultan, asisten tehnic i orice alte activiti,
executate de persoane juridice strine sau fizice nerezidente pe
teritoriul României, au obliga ia s! înregistreze contractele
încheiate cu ace"ti parteneri la organele fiscale competente,
potrivit procedurii instituite prin ordin al pre#edintelui
A.N.A.F. Contractele încheiate pentru activit$%i desf&'urate în
afara teritoriului României nu fac obiectul înregistr(rii
potrivit prezentelor dispozi)ii. Pentru încadrarea ca sediu
permanent a unui *antier de construc+ii sau a unui proiect de
construc,ie, ansamblu ori montaj sau a activit-.ilor de
supraveghere legate de acestea /i a altor activit01i similare se
vor avea în vedere data de începere a activit23ii din
contractele încheiate sau orice alte informa4ii ce probeaz5
începerea activit67ii. Perioadele consumate pentru realizarea
unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul
contract ce a fost executat se adaug8 la perioada care s-a
consumat la realizarea contractului de baz9.
(9) În în:elesul prezentului cod, sediul permanent al unei
persoane fizice se consider; a fi baza fix<.
CAP. IV
Reguli de aplicare general=
ART. 9
Moneda de plat> ?i de calcul al impozitelor @i taxelor
(1) Impozitele, taxele Ai contribuBiile sociale obligatorii
se plCtesc în moneda naDionalE a României.
(2) Sumele înscrise pe o declaraFie fiscalG se exprimH în
moneda naIionalJ a României.
(3) Sumele exprimate într-o monedK strLinM se convertesc în
moneda naNionalO a României, dupP cum urmeazQ:
a) în cazul unei persoane care desfRSoarT o activitate întrun stat strUin Vi îWi Xine contabilitatea acestei activitYZi în
moneda statului str[in, profitul impozabil sau venitul net din

activit i independente i impozitul pltit statului strin se
convertesc în moneda naional a României prin utilizarea unei
medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada creia îi
este aferent profitul impozabil sau venitul net;
b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda
naional a României prin utilizarea cursului de schimb valutar
la data la care se primesc sau se pl tesc sumele respective ori
la alt dat prev zut expres în prezentul cod.
(4) În înelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb
valutar, folosit pentru a converti în moneda naional a
României sumele exprimate în moneda strin, este cursul de
schimb comunicat de Banca Naional a României valabil pentru
datele respective, exceptând cazurile prevzute expres în
prezentul cod.
ART. 10
Venituri în natur
(1) În înelesul prezentului cod, veniturile impozabile
cuprind veniturile în numerar i/sau în natur.
(2) În cazul venitului în natur, valoarea acestuia se
stabilete pe baza cantitii i a pre ului de pia!" pentru
bunurile sau serviciile respective.
ART. 11
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei
contribu#ii sociale obligatorii, autorit$%ile fiscale pot s& nu
ia în considerare o tranzac'ie care nu are un scop economic,
ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma
unei tranzac(ii/activit)*i pentru a reflecta con+inutul economic
al tranzac,iei/activit-.ii.
Organul fiscal este obligat s/ motiveze în fapt decizia de
impunere emis0 ca urmare a nelu1rii în considerare a unei
tranzac2ii sau, dup3 caz, ca urmare a reîncadr4rii formei unei
tranzac5ii, prin indicarea elementelor relevante în leg6tur7 cu
scopul 8i con9inutul tranzac:iei ce face obiectul nelu;rii în
considerare/reîncadr<rii, precum =i a tuturor mijloacelor de
prob> avute în vedere pentru aceasta.
(2) Tranzac?iile transfrontaliere sau o serie de tranzac@ii
transfrontaliere care sunt calificate ca fiind artificiale de
organele fiscale competente nu vor face parte din domeniul de
aplicare a convenAiilor de evitare a dublei impuneri.
(3) Prin tranzacBii transfrontaliere artificiale se înCelege
tranzacDiile transfrontaliere sau seriile de tranzacEii

transfrontaliere care nu au un coninut economic i care nu pot
fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice
obi nuite, scopul esenial al acestora fiind acela de a evita
impozitarea ori de a obine avantaje fiscale care altfel nu ar
putea fi acordate. Tranzaciile transfrontaliere sau seriile de
tranzacii transfrontaliere sunt acele tranzacii efectuate
între dou sau mai multe persoane dintre care cel pu in una se
afl în afara României.
(4) Tranzac iile între persoane afiliate se realizeaz
conform principiului valorii de pia . În cadrul unei
tranzacii, al unui grup de tranzacii între persoane afiliate,
organele fiscale pot ajusta, în cazul în care principiul valorii
de pia nu este respectat, sau pot estima, în cazul în care
contribuabilul nu pune la dispoziia organului fiscal competent
datele necesare pentru a stabili dac preurile de transfer
practicate în situaia analizat respect principiul valorii de
pia, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului
fiscal oricreia dintre prile afiliate pe baza nivelului
tendinei centrale a pieei. Procedura de ajustare/estimare i
modalitatea de stabilire a nivelului tendin!ei centrale a
pie"ei, precum #i situa$iile în care autoritatea fiscal% poate
considera c& un contribuabil nu a furnizat datele necesare
stabilirii respect'rii principiului pentru tranzac(iile
analizate se stabilesc potrivit Codului de procedur) fiscal*. La
stabilirea valorii de pia+, a tranzac-iilor desf./urate între
persoane afiliate se folose0te metoda cea mai adecvat1 dintre
urm2toarele:
a) metoda compar3rii pre4urilor;
b) metoda cost plus;
c) metoda pre5ului de revânzare;
d) metoda marjei nete;
e) metoda împ6r7irii profitului;
f) orice alt8 metod9 recunoscut: în Liniile directoare
privind pre;urile de transfer emise de c<tre Organiza=ia pentru
Cooperare >i Dezvoltare Economic? pentru societ@Aile
multinaBionale Ci administraDiile fiscale, cu
amendamentele/modificErile Fi completGrile ulterioare.
În aplicarea prezentului alineat se utilizeazH prevederile
din Liniile directoare privind preIurile de transfer emise de
cJtre OrganizaKia pentru Cooperare Li Dezvoltare EconomicM
pentru societNOile multinaPionale Qi administraRiile fiscale, cu
amendamentele/modificSrile Ti completUrile ulterioare.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicV în scopul stabilirii
impozitelor directe.

(6) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în
România, declarai inactivi conform Codului de procedur
fiscal , care desfoar activiti economice în perioada de
inactivitate, sunt supui obliga iilor privind plata
impozitelor, taxelor i contribu iilor sociale obligatorii
prev zute de prezentul cod, dar, în perioada respectiv , nu
beneficiaz de dreptul de deducere a cheltuielilor i a taxei pe
valoarea adugat aferente achiziiilor efectuate. În cazul
înregistrrii în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12),
persoana impozabil îi exercit dreptul de deducere pentru
achiziiile de bunuri i/sau servicii efectuate în perioada în
care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin
înscrierea taxei în primul decont de tax prevzut la art. 323
depus dup înregistrare sau, dup caz, într-un decont ulterior,
chiar dac factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri
de TVA al persoanei impozabile. Dup înregistrarea în scopuri de
tax conform art. 316 alin. (12), pentru livr rile de
bunuri/prest!rile de servicii efectuate în perioada în care au
avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat,
contribuabilii emit facturi în care înscriu distinct taxa pe
valoarea ad"ugat# colectat$ în perioada respectiv%, care nu se
înregistreaz& în decontul de tax' depus conform art. 323. În
situa(ia în care inactivitatea )i reactivarea, potrivit Codului
de procedur* fiscal+, sunt declarate în acela,i an fiscal,
cheltuielile respective vor fi luate în calcul la determinarea
rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, începând
cu trimestrul reactiv-rii. În cazul în care inactivitatea,
respectiv reactivarea sunt declarate în ani fiscali diferi.i,
cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din
anul/anii precedent/preceden/i celui în care se înregistreaz0
sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal,
potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului
fiscal al anului la care se refer1 acestea 2i depunerea unei
declara3ii rectificative în condi4iile prev5zute de Codul de
procedur6 fiscal7, iar cheltuielile respective aferente
perioadei de inactivitate din anul reactiv8rii vor fi luate în
calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit
prevederilor titlului II, începând cu trimestrul reactiv9rii.
(la 01-01-2017 Alineatul (6) din Articolul 11 , Capitolul IV ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din
ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(7) Beneficiarii care achizi>ioneaz? bunuri @i/sau servicii
de la persoane impozabile stabilite în România, dupA înscrierea
acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivaBi conform Codului de procedurC fiscalD, nu

beneficiaz de dreptul de deducere a cheltuielilor i a taxei pe
valoarea ad ugat aferente achiziiilor respective, cu excepia
achiziiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de
executare silit i/sau a achizi iilor de bunuri/servicii de la
persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven ei
i de insolven , cu modificrile i completrile ulterioare. În
cazul înregistrrii în scopuri de TVA conform art. 316 alin.
(12) a furnizorului/ prestatorului, beneficiarii care au
achiziionat bunuri i/sau servicii în perioada în care
furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri
de TVA anulat îi exercit dreptul de deducere a TVA pentru
achiziiile respective, pe baza facturilor emise de
furnizor/prestator conform alin. (6), prin înscrierea taxei în
primul decont de tax prevzut la art. 323 depus dup
înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, dup caz, într-un
decont ulterior. În situaia în care inactivitatea i
reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedur fiscal,
sunt declarate în acelai an fiscal, beneficiarul va lua în
calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului
fiscal, potrivit prevederilor titlului II, începând cu
trimestrul reactiv rii furnizorului. În cazul în care
inactivitatea, respectiv reactivarea furnizorului sunt declarate
în ani fiscali diferi!i, beneficiarul va lua în calcul
cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din
anul/anii precedent/preceden"i celui în care se declar#
reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit
prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului fiscal al
anului la care se refer$ acestea %i depunerea unei declara&ii
rectificative în condi'iile prev(zute de Codul de procedur)
fiscal*, iar cheltuielile respective aferente perioadei de
inactivitate din anul declar+rii reactiv,rii vor fi luate în
calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit
prevederilor titlului II, începând cu trimestrul declar-rii
reactiv.rii.
(la 01-01-2017 Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul IV ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din
ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(8) Persoanele impozabile stabilite în România, c3rora li sa anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 316 alin. (11) lit. c)-e) 4i lit. h), nu beneficiaz5, în
perioada respectiv6, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea
ad7ugat8 aferente achizi9iilor efectuate, dar sunt supuse
obliga:iei de plat; a TVA colectate, în conformitate cu
prevederile titlului VII, aferent< opera=iunilor taxabile

desf urate în perioada respectiv. În cazul înregistrrii în
scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana impozabil
îi exercit dreptul de deducere pentru achiziiile de bunuri
i/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul
decont de tax prev zut la art. 323 depus dup înregistrare sau,
dup caz, într-un decont ulterior, chiar dac factura nu
cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei
impozabile. Dup înregistrarea în scopuri de tax conform art.
316 alin. (12), pentru livrrile de bunuri/prestrile de
servicii efectuate în perioada în care au avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile
emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adugat
colectat în perioada respectiv, care nu se înregistreaz în
decontul de tax depus conform art. 323.
(la 01-01-2017 Alineatul (8) din Articolul 11 , Capitolul IV ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(9) Beneficiarii care achiziioneaz bunuri i/sau servicii
de la persoane impozabile stabilite în România, crora li s-a
anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.
316 alin. (11) lit. c)-e) i lit. h) !i au fost înscri"i în
Registrul persoanelor impozabile a c#ror înregistrare în scopuri
de TVA conform art. 316 a fost anulat$, nu beneficiaz% de
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad&ugat' aferente
achizi(iilor respective, cu excep)ia achizi*iilor de bunuri
efectuate în cadrul procedurii de executare silit+ ,i/sau a
achizi-iilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în
procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014, cu
modific.rile /i complet0rile ulterioare. În cazul înregistr1rii
în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a
furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achizi2ionat
bunuri 3i/sau servicii în perioada în care
furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri
de TVA anulat î4i exercit5 dreptul de deducere a TVA pentru
achizi6iile respective, pe baza facturilor emise de
furnizor/prestator conform alin. (8), prin înscrierea în primul
decont de tax7 prev8zut la art. 323 depus dup9 înregistrarea
furnizorului/prestatorului sau, dup: caz, într-un decont
ulterior.
(la 01-01-2017 Alineatul (9) din Articolul 11 , Capitolul IV ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din
ORDONAN;A DE URGEN<= nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat> în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(10) În cazurile prevzute la alin. (6)-(9), în situaia în
care apar evenimentele men ionate la art. 287, ajustarea bazei
de impozitare a TVA i, respectiv, ajustarea taxei deductibile
de ctre beneficiar se realizeaz conform prevederilor din
normele metodologice.
(11) În domeniul taxei pe valoarea adugat i al accizelor,
autorit ile fiscale i alte autorit i naionale trebuie s
in cont de jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii
Europene.
(12) În cazul în care se constat c exist un abuz de
drept, tranzaciile implicate în astfel de practici abuzive
trebuie redefinite, astfel încât s se restabileasc situaia
care ar fi prevalat în lipsa tranzaciilor ce au constituit
abuzul. Organele fiscale competente au dreptul de a anula TVA
dedus în legtur cu fiecare tranzac ie ori de câte ori se
constat! c" dreptul de deducere a fost exercitat în mod abuziv.
Pentru a invoca abuzul de drept, trebuie s# fie îndeplinite
cumulativ dou$ condi%ii:
a) tranzac&iile în cauz', în pofida aplic(rii formale a
condi)iilor prev*zute de dispozi+iile legale, au drept rezultat
garantarea unor avantaje fiscale care ar contraveni scopului
acelor dispozi,ii legale;
b) trebuie dovedit, în mod obiectiv, faptul c- scopul
esen.ial al opera/iunilor în cauz0 este de a se ob1ine un
avantaj fiscal.
(13) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se
stabile2te prin ordin al pre3edintelui A.N.A.F.
ART. 12
Venituri ob4inute din România de nereziden5i
Sunt considerate ca fiind ob6inute din România, indiferent
dac7 sunt primite în România sau în str8in9tate, în special
urm:toarele venituri:
a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;
b) venituri din activit;<ile dependente desf=>urate în
România;
c) dividende de la un rezident;
d) dobânzi de la un rezident;
e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent
în România, dac? dobânda este o cheltuial@ a sediului permanent;
f) redevenAe de la un rezident;
g) redevenBe de la un nerezident care are un sediu permanent
în România, dacC redevenDa este o cheltuialE a sediului
permanent;

h) veniturile unei persoane juridice strine obinute din
transferul propriet ilor imobiliare situate în România sau al
oricror drepturi legate de aceste proprieti, inclusiv
închirierea sau cedarea folosinei bunurilor propriet ii
imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea
resurselor naturale situate în România, precum i veniturile din
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare de inute la o
persoan juridic român;
i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obinute din
închirierea sau din alt form de cedare a dreptului de
folosin a unei proprieti imobiliare situate în România, din
transferul proprietilor imobiliare situate în România, din
transferul titlurilor de participare, deinute la o persoan
juridic român, i din transferul titlurilor de valoare emise
de rezideni români;
j) veniturile din pensii definite la art. 99;
k) veniturile din servicii prestate în România, exclusiv
transportul internaional i prest rile de servicii accesorii
acestui transport;
l) venituri din prestarea de servicii de management sau de
consultan!" din orice domeniu, dac# aceste venituri sunt
ob$inute de la un rezident sau dac% veniturile respective sunt
cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
m) venituri reprezentând remunera&ii primite de nereziden'ii
ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al
consiliului de administra(ie al unei persoane juridice române;
n) comisioane de la un rezident;
o) comisioane de la un nerezident care are un sediu
permanent în România, dac) comisionul este o cheltuial* a
sediului permanent;
p) venituri din activit+,i sportive -i de divertisment
desf./urate în România, indiferent dac0 veniturile sunt primite
de c1tre persoanele care particip2 efectiv la asemenea
activit34i sau de c5tre alte persoane;
q) venituri din premii acordate la concursuri organizate în
România;
r) venituri ob6inute la jocurile de noroc practicate în
România;
s) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice
române;
7) venituri realizate din transferul masei patrimoniale de
la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul opera8iunii de
fiducie.
TITLUL II
Impozitul pe profit

CAP. I
Dispoziii generale
ART. 13
Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform
prezentului titlu, urmtoarele persoane, denumite în continuare
contribuabili:
a) persoanele juridice române, cu excep iile prevzute la
alin. (2);
b) persoanele juridice strine care desfoar activitate
prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii
permanente în România;
c) persoanele juridice strine care au locul de exercitare a
conducerii efective în România;
d) persoanele juridice str ine care realizeaz venituri
astfel cum sunt prev zute la art. 12 lit. h);
e) persoanele juridice cu sediul social în România,
înfiin ate potrivit legisla iei europene.
(2) Nu intr sub incidena prezentului titlu urmtoarele
persoane juridice române:
a) Trezoreria Statului;
b) instituia public, înfiinat potrivit legii, cu
excepia activitilor economice desfurate de aceasta;
c) Academia Român, precum i fundaiile înfiinate de
Academia Român în calitate de fondator unic, cu excepia
activit !ilor economice desf"#urate de acestea;
d) Banca Na$ional% a României;
e) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
constituit potrivit legii;
f) Fondul de compensare a investitorilor, înfiin&at potrivit
legii;
g) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiin'at
potrivit legii;
g^1) Fondul de garantare a asigura(ilor, constituit potrivit
legii;
---------Lit. g^1) a alin. (2) al art. 13 a fost introdus) de pct. 1
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat*
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz+ art. I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu un nou punct.

h) persoana juridic român care pltete impozit pe
veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile
titlului III;
i) fundaia constituit ca urmare a unui legat;
j) entitatea transparent fiscal cu personalitate juridic.
k) asociaiile de proprietari constituite ca persoane
juridice i asocia iile de locatari recunoscute ca asocia ii de
proprietari, cu excep ia celor care ob in venituri din
exploatarea proprietii comune, potrivit legii.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul I ,
Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA
nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
584 din 21 iulie 2017)

ART. 14
Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul pe profit se aplic dup cum urmeaz:
a) în cazul persoanelor juridice române, al persoanelor
juridice strine având locul de exercitare a conducerii efective
în România, precum i al persoanelor juridice cu sediul social
în România, înfiinate potrivit legislaiei europene, asupra
profitului impozabil obinut din orice surs, atât din România,
cât i din strintate;
b) în cazul persoanelor juridice strine care desfoar
activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor
sedii permanente în România, asupra profitului impozabil
atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului
impozabil la nivelul sediului permanent desemnat s!
îndeplineasc" obliga#iile fiscale;
c) în cazul persoanelor juridice str$ine care realizeaz%
venituri astfel cum sunt prev&zute la art. 12 lit. h), asupra
profitului impozabil aferent acestora.
ART. 15
Reguli speciale de impozitare
(1) În cazul urm'toarelor persoane juridice române, la
calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri
neimpozabile urm(toarele tipuri de venituri:
a) pentru cultele religioase, veniturile ob)inute din
producerea *i valorificarea obiectelor +i produselor necesare
activit,-ii de cult, potrivit legii, veniturile ob.inute din
chirii, veniturile ob/inute din cedarea/înstr0inarea activelor

corporale, alte venituri obinute din activit i economice sau
de natura celor prevzute la alin. (2), veniturile din
despgubiri, în form bneasc, obinute ca urmare a m surilor
reparatorii prev zute de legile privind reconstituirea dreptului
de proprietate, cu condi ia ca sumele respective s fie
utilizate, în anul curent i/sau în anii urmtori, pentru
întreinerea i funcionarea unitilor de cult, pentru lucrri
de construcie, de reparaie i de consolidare a lcaurilor de
cult i a cldirilor ecleziastice, pentru învmânt, pentru
furnizarea, în nume propriu i/sau în parteneriat, de servicii
sociale, acreditate în condi iile legii, pentru ac!iuni
specifice "i alte activit#$i nonprofit ale cultelor religioase,
potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas% &i
regimul general al cultelor, republicat';
b) pentru unit()ile de înv*+,mânt preuniversitar -i
institu.iile de înv/01mânt superior, particulare, acreditate,
precum 2i cele autorizate, veniturile ob3inute 4i utilizate, în
anul curent sau în anii urm5tori, potrivit reglement6rilor
legale din domeniul educa7iei na8ionale;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificat9 de pct. 1
al art. I din ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat= în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
c) pentru asocia>iile de proprietari constituite ca persoane
juridice ?i asocia@iile de locatari recunoscute ca asociaAii de
proprietari, veniturile obBinute Ci utilizate, în anul curent
sau în anii urmDtori, pentru îmbunEtFGirea utilitHIilor Ji a
eficienKei clLdirii, pentru întreMinerea Ni repararea
proprietOPii comune, potrivit legii;
d) pentru Societatea NaQionalR de Cruce RoSie din România,
veniturile obTinute Ui utilizate, în anul curent sau în anii
urmVtori, potrivit Legii SocietWXii NaYionale de Cruce RoZie din
România nr. 139/1995, cu modific[rile \i complet]rile
ulterioare.
(2) În cazul organiza^iilor nonprofit, organiza_iilor
sindicale, organiza`iilor patronale, la calculul rezultatului
fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri
neimpozabile:
a) cotizabiile ci taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribudiile benefti sau în naturg ale membrilor hi
simpatizaniilor;

c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaiei în
vigoare;
d) veniturile ob inute din vize, taxe i penaliti sportive
sau din participarea la competiii i demonstraii sportive;
e) donaiile, precum i banii sau bunurile primite prin
sponsorizare/mecenat;
f) veniturile din dividende, dobânzi, precum i din
diferen ele de curs valutar aferente disponibilit ilor i
veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobânzi obinute de casele de ajutor
reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de
organizare i funcionare;
h) veniturile pentru care se datoreaz impozit pe
spectacole;
i) resursele obinute din fonduri publice sau din finanri
nerambursabile;
j) veniturile realizate din aciuni ocazionale precum:
evenimente de strângere de fonduri cu tax de participare,
serbri, tombole, conferine, utilizate în scop social sau
profesional, potrivit statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale
aflate în proprietatea organizaiilor nonprofit, altele decât
cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economic;
l) veniturile obinute din reclam i publicitate,
veniturile din închirieri de spaii publicitare pe: cl diri,
terenuri, tricouri, c!r"i, reviste, ziare, realizate de
organiza#iile nonprofit de utilitate public$, potrivit legilor
de organizare %i func&ionare, din domeniul culturii, cercet'rii
(tiin)ifice, înv*+,mântului, sportului, s-n.t/0ii, precum 1i de
camerele de comer2 3i industrie, organiza4iile sindicale 5i
organiza6iile patronale; nu se includ în aceast7 categorie
veniturile ob8inute din prest9ri de servicii de intermediere în
reclam: ;i publicitate;
m) sumele primite ca urmare a nerespect<rii condi=iilor cu
care s-a f>cut dona?ia/sponsorizarea, potrivit legii, sub
rezerva ca sumele respective s@ fie utilizate de cAtre
organizaBiile nonprofit, în anul curent sau în anii urmCtori,
pentru realizarea scopului Di obiectivelor acestora, potrivit
actului constitutiv sau statutului, dupE caz;
n) veniturile realizate din despFgubiri de la societGHile de
asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii,
altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economicI;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de
persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
p) sumele colectate de organizaJiile colective autorizate,
potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilitKLilor de
finanMare a gestionNrii deOeurilor.

(3) În cazul organizaiilor nonprofit, organiza iilor
sindicale, organizaiilor patronale, pentru calculul
rezultatului fiscal sunt neimpozabile i alte venituri
realizate, pân la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro,
într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale
neimpozabile prevzute la alin. (2). Aceste organizaii
datoreaz impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil
care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate
venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit
prezentului alineat, asupra creia se aplic cota prev zut la
art. 17 sau 18, dup caz.
(4) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu
vegeta ie forestier, punilor i fâneelor, cu personalitate
juridic, aplic pentru calculul rezultatului fiscal prevederile
alin. (2) i (3).
(5) Prevederile prezentului articol se aplic cu respectarea
legislaiei în materia ajutorului de stat.
ART. 16
Anul fiscal
(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) Când un contribuabil se înfiineaz sau înceteaz s mai
existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabil este
perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a
existat.
(3) Când un contribuabil se înfiineaz în cursul unui an
fiscal, perioada impozabil începe:
a) de la data înregistr rii acestuia în registrul
comer!ului, dac" are aceast# obliga$ie potrivit legii;
b) de la data înregistr%rii în registrul &inut de instan'ele
judec(tore)ti sau alte autorit*+i competente, dac, are aceastobliga.ie, potrivit legii;
c) pentru sediul permanent, de la data la care persoana
juridic/ str0in1 începe s2 î3i desf45oare, integral sau par6ial,
activitatea în România, potrivit art. 8, cu excep7ia sediului
care, potrivit legii, se înregistreaz8 în registrul comer9ului,
pentru care perioada impozabil: începe la data înregistr;rii în
registrul comer<ului.
(4) Când un contribuabil înceteaz= în cursul unui an fiscal,
perioada impozabil> se încheie:
a) în cazul fuziunilor sau diviz?rilor care au ca efect
juridic încetarea existen@ei persoanelor juridice
absorbite/divizate prin dizolvare fArB lichidare, la una dintre
urmCtoarele date:

1. la data înregistrrii în registrul comerului/registrul
inut de instanele judectoreti competente sau de alte
autoriti competente a noii persoane juridice ori a ultimei
dintre ele, în cazul constituirii uneia sau mai multor persoane
juridice noi;
2. la data înregistrrii hot rârii ultimei adun ri generale
care a aprobat opera iunea sau de la alt dat stabilit prin
acordul prilor în cazul în care se stipuleaz c operaiunea
va avea efect la o alt dat, potrivit legii;
3. la data înmatriculrii persoanei juridice înfiinate
potrivit legislaiei europene, în cazul în care prin fuziune se
constituie asemenea persoane juridice;
b) în cazul dizolvrii urmate de lichidarea
contribuabilului, la data încheierii operaiunilor de lichidare,
dar nu mai târziu de data depunerii situaiilor financiare la
organul fiscal competent;
c) în cazul încetrii existenei unui sediu permanent,
potrivit art. 8, la data radierii înregistrrii fiscale.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i (2),
contribuabilii care au optat, în conformitate cu legisla!ia
contabil" în vigoare, pentru un exerci#iu financiar diferit de
anul calendaristic pot opta ca anul fiscal s$ corespund%
exerci&iului financiar. Primul an fiscal modificat include 'i
perioada anterioar( din anul calendaristic cuprins) între 1
ianuarie *i ziua anterioar+ primei zi a anului fiscal modificat,
acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunic,
organelor fiscale competente op-iunea pentru anul fiscal
modificat, în termen de 15 zile de la data începerii anului
fiscal modificat sau de la data înregistr.rii acestora, dup/
caz.
(5^1) Contribuabilii prev0zu1i la alin. (5) care î2i
modific3 exerci4iul financiar, potrivit reglement5rilor
contabile, pot opta ca anul fiscal modificat s6 corespund7 cu
exerci8iul financiar. Pentru stabilirea anului fiscal modificat
se aplic9 urm:toarele reguli:
a) dac; anul fiscal modificat redevine anul fiscal
calendaristic, ultimul an fiscal modificat include <i perioada
cuprins= între ziua ulterioar> ultimei zile a anului fiscal
modificat ?i 31 decembrie a anului respectiv; declara@ia anualA
de impozit pe profit aferentB ultimului an fiscal modificat se
depune pânC la data de 25 martie inclusiv a anului urmDtor;
b) dacE se modificF perioada anului fiscal modificat, primul
an nou fiscal modificat include Gi perioada cuprinsH între ziua

ulterioar ultimei zile a anului fiscal modificat i ziua
anterioar primei zile a noului an fiscal modificat.
Contribuabilii comunic organelor fiscale competente
modificarea perioadei anului fiscal astfel:
a) contribuabilii care modific anul fiscal potrivit lit.
a), pân la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la
data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat;
b) contribuabilii care modific anul fiscal potrivit lit.
b), în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal
modificat.
(la 01-01-2017 Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II a
fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(5^2) Contribuabilii prev zu i la alin. (5) care îndeplinesc
condi iile prevzute la art. 47 depun declaraia privind
impozitul pe profit aferent anului anterior aplicrii
sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,
pentru perioada cuprins între data începerii anului modificat
i 31 decembrie, pân la data de 25 martie a anului fiscal
urmtor.
(la 01-01-2017 Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II a
fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i (5), în
cazul contribuabililor care se dizolv cu lichidare, perioada
cuprins între prima zi a anului fiscal urmtor celui în care a
fost deschis procedura lichid rii !i data închiderii procedurii
de lichidare se consider" un singur an fiscal.
(7) În cazul contribuabililor prev#zu$i la alin. (5),
dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se
prescrie în termen de 5 ani începând cu data de întâi a lunii
urm%toare celei în care se împlinesc 6 luni de la încheierea
anului fiscal pentru care se datoreaz& obliga'ia fiscal(.
ART. 17
Cota de impozitare
Cota de impozit pe profit care se aplic) asupra profitului
impozabil este de 16%.

ART. 18
Regimul special pentru contribuabilii care desf oar
activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor
Contribuabilii care desfoar activit i de natura
barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau
cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizeaz
aceste venituri în baza unui contract de asociere, i în cazul
c rora impozitul pe profit datorat pentru activit ile prevzute
în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile
respective, sunt obligai la plata impozitului în cot de 5%
aplicat acestor venituri înregistrate.
CAP. II
Calculul rezultatului fiscal
ART. 19
Reguli generale
(1) Rezultatul fiscal se calculeaz ca diferen între
veniturile i cheltuielile înregistrate conform reglementrilor
contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile
i deducerile fiscale i la care se adaug cheltuielile
nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în
calcul i elemente similare veniturilor i cheltuielilor,
potrivit normelor metodologice, precum i pierderile fiscale
care se recupereaz în conformitate cu prevederile art. 31.
Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul
fiscal negativ este pierdere fiscal.
(2) Rezultatul fiscal se calculeaz trimestrial/anual,
cumulat de la începutul anului fiscal.
(3) Pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile
înregistrate în contabilitate se corecteaz astfel:
a) erorile care se corecteaz! potrivit reglement"rilor
contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea
rezultatului fiscal al anului la care se refer# acestea $i
depunerea unei declara%ii rectificative în condi&iile prev'zute
de Codul de procedur( fiscal);
b) erorile care se corecteaz* potrivit reglement+rilor
contabile pe seama contului de profit ,i pierdere sunt luate în
calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care
se efectueaz- corectarea acestora.
(4) Metodele contabile, stabilite prin reglement.ri legale
în vigoare, privind ie/irea din gestiune a stocurilor sunt
recunoscute la calculul rezultatului fiscal.

(5) În cazul contribuabililor care desf oar activiti de
servicii internaionale, în baza conveniilor la care România
este parte, veniturile i cheltuielile efectuate în scopul
realizrii acestora sunt luate în calcul la determinarea
rezultatului fiscal, potrivit unor norme speciale stabilite în
conformitate cu reglement rile din aceste conven ii.
(6) Tranzac iile între persoane afiliate se realizeaz
conform principiului valorii de pia . La stabilirea
rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au în vedere
reglementrile privind preurile de transfer, prevzute de Codul
de procedur fiscal.
(7) În scopul determinrii rezultatului fiscal,
contribuabilii sunt obligai s evidenieze în registrul de
eviden fiscal veniturile impozabile înregistrate într-un an
fiscal, potrivit alin. (1), precum i cheltuielile efectuate în
scopul desfurrii activit ii economice, în acela!i an fiscal,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare,
potrivit art. 25.
ART. 20
Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
(1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activit"#ile de
cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acord$
urm%toarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentar& la calculul rezultatului fiscal,
în propor'ie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste
activit()i; deducerea suplimentar* se calculeaz+
trimestrial/anual; în cazul în care se realizeaz, pierdere
fiscal-, aceasta se recupereaz. potrivit dispozi/iilor art. 31;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerat0 1i în cazul
aparaturii 2i echipamentelor destinate activit34ilor de
cercetare-dezvoltare.
(2) Stimulentele fiscale se acord5, cu respectarea
legisla6iei în materia ajutorului de stat, pentru activit78ile
de cercetare-dezvoltare desf9:urate în scopul ob;inerii de
rezultate ale cercet<rii, valorificabile de c=tre contribuabil,
activit>?i efectuate atât pe teritoriul na@ional, cât Ai în
statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparBin
SpaCiului Economic European.
(3) ActivitDEile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru
acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului
fiscal trebuie sF fie din categoriile activitGHilor de cercetare

aplicativ i/sau de dezvoltare tehnologic , relevante pentru
activitatea desfurat de ctre contribuabili.
(4) Stimulentele fiscale se acord separat pentru
activit ile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect
desf urat.
(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol se
elaboreaz norme privind deducerile pentru cheltuielile de
cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului
finan elor publice i al ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice.
(6) Deducerile prevzute de acest articol nu se recalculeaz
în cazul nerealizrii obiectivelor proiectului de cercetaredezvoltare.
ART. 21
Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic
reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale
de raportare financiar
Contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme
cu Standardele internaionale de raportare financiar pentru
determinarea rezultatului fiscal vor avea în vedere i
urm toarele reguli:
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat
provenit din actualizarea cu rata infla!iei, ca urmare a
implement"rii reglement#rilor contabile conforme cu Standardele
interna$ionale de raportare financiar% ca baz& a contabilit'(ii,
se aplic) urm*torul tratament fiscal:
1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul
reportat, provenite din actualizarea cu rata infla+iei a
mijloacelor fixe amortizabile ,i a terenurilor, sunt tratate ca
rezerve -i impozitate potrivit art. 26 alin. (5), cu condi.ia
eviden/ierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct;
2. în situa0ia în care sumele brute înregistrate în creditul
contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata
infla1iei a mijloacelor fixe amortizabile 2i a terenurilor, nu
sunt men3inute în soldul creditor al acestuia, analitic
distinct, sumele respective se impoziteaz4 astfel:
(i) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaz5 la
momentul utiliz6rii potrivit art. 26 alin. (5); diminuarea
soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic
distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu
rata infla7iei a mijloacelor fixe amortizabile 8i a terenurilor
cu sumele rezultate din actualizarea cu rata infla9iei a
amortiz:rii mijloacelor fixe, se consider; utilizare a rezervei;
(ii) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul
amortiz<rii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate
=i/sau casate se impoziteaz> concomitent cu deducerea

amortizrii fiscale, respectiv la momentul sc derii din gestiune
a mijloacelor fixe i terenurilor, dup caz;
3. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul
reportat din actualizarea cu rata inflaiei a activelor, cu
excepia actualizrii cu rata inflaiei a mijloacelor fixe
amortizabile i a terenurilor, nu reprezint elemente similare
veniturilor;
4. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul
reportat din actualizarea cu rata infla iei a pasivelor, cu
excep ia actualiz rii cu rata infla iei a amortizrii
mijloacelor fixe, nu reprezint elemente similare cheltuielilor;
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat
provenit din alte ajustri, ca urmare a implementrii
reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale
de raportare financiar ca baz a contabilitii, cu excepia
sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaiei, se
aplic urmtorul tratament fiscal:
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru
care s-a acordat deducere reprezint elemente similare
veniturilor;
2. sumele care reprezint elemente de natura veniturilor
înregistrate potrivit reglementrilor contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar reprezint!
elemente similare veniturilor, cu excep"ia celor prev#zute la
art. 23 $i 24;
3. sumele care reprezint% elemente de natura cheltuielilor
înregistrate potrivit reglement&rilor contabile conforme cu
Standardele interna'ionale de raportare financiar( sunt
considerate elemente similare cheltuielilor numai dac) acestea
sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 25;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru
care nu s-a acordat deducere nu reprezint* elemente similare
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
reprezentat venituri neimpozabile nu reprezint+ elemente
similare cheltuielilor;
c) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
ajust,ri, ca urmare a implement-rii reglement.rilor contabile
conforme cu Standardele interna/ionale de raportare financiar0
ca baz1 a contabilit23ii, se înregistreaz4 sume care provin din
retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea
provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu
reprezint5 elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate
din constituirea provizioanelor conform reglement6rilor

contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare
financiar nu reprezint elemente similare cheltuielilor.
ART. 22
Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1) Profitul investit în echipamente tehnologice,
calculatoare electronice i echipamente periferice, maini i
aparate de cas, de control i de facturare, în programe
informatice, precum i pentru dreptul de utilizare a programelor
informatice, produse i/sau achizi ionate, inclusiv în baza
contractelor de leasing financiar, i puse în func iune,
folosite în scopul desf urrii activitii economice, este
scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplic
scutirea de impozit sunt cele prevzute în subgrupa 2.1,
respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea i
duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, aprobat prin
hotrâre a Guvernului.
(la 01-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul II ,
Titlul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezint soldul
contului de profit i pierdere, respectiv profitul contabil brut
cumulat de la începutul anului, obinut pân în trimestrul sau
în anul punerii în funciune a activelor prev zute la alin. (1).
Scutirea de impozit pe profit aferent! investi"iilor realizate
se acord# în limita impozitului pe profit datorat pentru
perioada respectiv$.
(3) Pentru contribuabilii care au obliga%ia de a pl&ti
impozit pe profit trimestrial, în situa'ia în care se efectueaz(
investi)ii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut
cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit
anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. În cazul în care
în trimestrul în care se pun în func*iune activele prev+zute la
alin. (1) se înregistreaz, pierdere contabil-, iar în trimestrul
urm.tor sau la sfâr/itul anului se înregistreaz0 profit
contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se
recalculeaz1.
(4) În cazul contribuabililor prev2zu3i la art. 47 care
devin pl4titori de impozit pe profit în conformitate cu
prevederile art. 48 alin. (5^2) 5i art. 52, pentru aplicarea
facilit67ii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat
de la începutul trimestrului respectiv investit în activele

prevzute la alin. (1), puse în funciune începând cu trimestrul
în care acetia au devenit pl titori de impozit pe profit.
(la 24-07-2017 Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul II ,
Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA
nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
584 din 21 iulie 2017)
(5) Scutirea se calculeaz trimestrial sau anual, dup caz.
Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de
impozit pe profit, mai puin partea aferent rezervei legale, se
repartizeaz la sfâr itul exerci iului financiar, cu prioritate
pentru constituirea rezervelor, pân la concuren a profitului
contabil înregistrat la sfâritul exerciiului financiar. În
cazul în care la sfâritul exerciiului financiar se realizeaz
pierdere contabil nu se efectueaz recalcularea impozitului pe
profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu
repartizeaz la rezerve suma profitului investit.
(6) Pentru activele prevzute la alin. (1), care se
realizeaz pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea
se acord pentru investiiile puse în funciune parial în anul
respectiv, în baza unor situaii pariale de lucrri.
(7) Prevederile alin. (1) se aplic pentru activele
considerate noi, potrivit normelor metodologice.
(8) Contribuabilii care beneficiaz de prevederile alin. (1)
au obliga!ia de a p"stra în patrimoniu activele respective cel
pu#in o perioad$ egal% cu jum&tate din durata de utilizare
economic', stabilit( potrivit reglement)rilor contabile
aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespect*rii
acestei condi+ii, pentru sumele respective se recalculeaz,
impozitul pe profit -i se percep crean.e fiscale accesorii
potrivit Codului de procedur/ fiscal0, de la data aplic1rii
facilit23ii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are
obliga4ia depunerii declara5iei fiscale rectificative. Nu intr6
sub inciden7a acestor prevederi activele men8ionate la alin. (1)
care se înscriu în oricare dintre urm9toarele situa:ii:
a) sunt transferate în cadrul opera;iunilor de reorganizare,
efectuate potrivit legii;
b) sunt înstr<inate în procedura de lichidare/faliment,
potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte =i înlocuite,
în condi>iile în care aceste situa?ii sunt demonstrate sau
confirmate în mod corespunz@tor de contribuabil. În cazul
activelor furate, contribuabilul demonstreazA furtul pe baza
actelor doveditoare emise de organele judiciare.
d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor
obligaBii prevCzute de lege.

(la 30-03-2018 Alineatul (8) din Articolul 22 , Capitolul II
, Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(9) Prin excepie de la prevederile art. 28 alin. (5) lit.
b), contribuabilii care beneficiaz de prevederile alin. (1) nu
pot opta pentru metoda de amortizare accelerat pentru activele
respective.
(10) Contribuabilii care intr sub incidena prevederilor
art. 16 alin. (5) aplic prevederile prezentului articol în mod
corespunz tor pentru anul fiscal modificat.
(11) Abrogat.
(la 01-01-2017 Alineatul (11) din Articolul 22 , Capitolul II
, Titlul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
ART. 22^1
Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care
desfoar exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare
Contribuabilii care desfoar exclusiv activitate de
inovare, cercetare-dezvoltare, definit potrivit Ordonanei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i
dezvoltarea tehnologic, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i activit !i conexe acesteia sunt scuti"i de
impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Aceast#
facilitate fiscal$ va fi pus% în aplicare în condi&iile
respect'rii reglement(rilor în domeniul ajutorului de stat.
(la 06-01-2017 Capitolul II din Titlul II a fost completat
de Punctul 1, Articolul I din ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 3 din 6
ianuarie 2017, publicat, în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06
ianuarie 2017)

-./0123456
*) Not7 CTCE:

Potrivit art. II din ORDONAN8A DE URGEN9: nr. 3 din 6
ianuarie 2017, publicat; în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6
ianuarie 2017, în cazul contribuabililor prev<zu=i la art. 22^1
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific>rile ?i
complet@rile ulterioare, care sunt deja înfiinAaBi la data
intrCrii în vigoare a prezentei ordonanDe de urgenEF, scutirea
de impozitul pe profit se aplicG pe o perioadH de 10 ani de la
aceastI datJ.

 
ART. 23
Venituri neimpozabile
La calculul rezultatului fiscal, urm toarele venituri sunt
neimpozabile:
a) dividendele primite de la o persoan juridic român ;
b) dividende primite de la o persoan juridic strin
pltitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar
impozitului pe profit, situat într-un stat ter, astfel cum
acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c), cu care
România are încheiat o convenie de evitare a dublei impuneri,
dac persoana juridic român care primete dividendele deine
la persoana juridic strin din statul ter, la data
înregistr rii acestora potrivit reglement!rilor contabile
aplicabile, pe o perioad" neîntrerupt# de un an, minimum 10% din
capitalul social al persoanei juridice care distribuie
dividende;
c) valoarea titlurilor de participare noi sau sumele
reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de
participare existente, înregistrate ca urmare a încorpor$rii
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se de%in titluri de participare. Acestea sunt
impozabile la data cesion&rii, transmiterii cu titlu gratuit,
retragerii capitalului social sau lichid'rii persoanei juridice
la care se de(in titlurile de participare, cu excep)ia celor
aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite
condi*iile prev+zute la lit. i) ,i j);
d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv
refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere,
veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care
nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea
unor dobânzi -i/sau penalit./i pentru care nu s-a acordat
deducere, precum 0i veniturile reprezentând anularea rezervei
înregistrate ca urmare a particip1rii în natur2 la capitalul
altor persoane juridice sau ca urmare a major3rii capitalului
social la persoana juridic4 la care se de5in titlurile de
participare;
e) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat 6i
înregistrat de c7tre contribuabilii care aplic8 reglement9rile
contabile conforme cu Standardele interna:ionale de raportare
financiar;;
f) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
investi<iilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a
evalu=rii ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea just>

de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile
conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar.
Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizrii
fiscale, respectiv la momentul scderii din gestiune a acestor
investiii imobiliare/active biologice, dup caz;
g) veniturile reprezentând cre teri de valoare rezultate din
reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobiliz rilor
necorporale, dup caz, care compenseaz cheltuielile cu
descre terile anterioare aferente aceleiai imobilizri;
h) veniturile prevzute expres în acorduri i memorandumuri
ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative;
i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea
titlurilor de participare deinute la o persoan juridic român
sau la o persoan juridic strin situat într-un stat cu care
România are încheiat o convenie de evitare a dublei impuneri,
dac la data evalurii/reevalurii/vânz rii/cesion!rii inclusiv
contribuabilul de"ine pe o perioad# neîntrerupt$ de un an
minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care
are titlurile de participare. Nu intr% sub inciden&a acestor
prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de
participare de'inute la o persoan( juridic) român* de o persoan+
juridic, rezident- într-un stat cu care România nu are încheiat.
conven/ie de evitare a dublei impuneri;
j) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice
române sau unei persoane juridice str0ine situate într-un stat
cu care România are încheiat1 o conven2ie de evitare a dublei
impuneri, dac3 la data începerii opera4iunii de lichidare,
potrivit legii, contribuabilul de5ine pe o perioad6 neîntrerupt7
de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice
supuse opera8iunii de lichidare;
k) sumele colectate, potrivit legii, pentru îndeplinirea
responsabilit9:ilor de finan;are a gestion<rii de=eurilor;
l) veniturile aferente titlurilor de plat> ob?inute de
persoanele îndrept@Aite, potrivit legii, titulari iniBiali
aflaCi în evidenDa Comisiei Centrale pentru Stabilirea
DespEgubirilor sau moFtenitorii legali ai acestora;
m) despGgubirile primite în baza hotHrârilor CurIii Europene
a Drepturilor Omului;
n) veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintrun stat strJin, în condiKiile în care se aplicL prevederile
convenMiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România
Ni statul strOin respectiv, iar convenPia respectivQ prevede ca
metodR de evitare a dublei impuneri metoda scutirii;

o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-pri din
aporturile ac ionarilor/asociailor, cu ocazia reducerii
capitalului social, potrivit legii.
ART. 24
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre
ale Uniunii Europene
(1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile i:
a) dividendele distribuite unei persoane juridice române,
societate-mam, de o filial a sa situat într-un stat membru,
inclusiv cele distribuite sediului su permanent situat într-un
alt stat membru decât cel al filialei, dac persoana juridic
român întrune te cumulativ urm toarele condiii:
1. are una dintre urmtoarele forme de organizare: societate
în nume colectiv, societate în comandit simpl, societate pe
aciuni, societate în comandit pe aciuni, societate cu
rspundere limitat;
2. pltete impozit pe profit, potrivit prevederilor
titlului II, fr posibilitatea unei opiuni sau exceptri;
3. deine minimum 10% din capitalul social al filialei
situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
4. la data înregistrrii venitului din dividende deine
participa ia minim! prev"zut# la pct. 3, pe o perioad$
neîntrerupt% de cel pu&in un an;
b) dividendele distribuite unor persoane juridice str'ine
din state membre, societ()i-mam*, de filialele acestora situate
în alte state membre, prin intermediul sediilor permanente din
România, dac+ persoana juridic, str-in. întrune/te, cumulativ,
urm0toarele condi1ii:
1. are una dintre formele de organizare prev2zute în anexa
nr. 1 care face parte integrant3 din prezentul titlu;
2. în conformitate cu legisla4ia fiscal5 a statului membru
este considerat6 a fi rezident al statului membru respectiv 7i,
în temeiul unei conven8ii privind evitarea dublei impuneri
încheiate cu un stat ter9, nu se consider: c; are sediul fiscal
în afara Uniunii Europene;
3. pl<te=te, în conformitate cu legisla>ia fiscal? a unui
stat membru, f@rA posibilitatea unei opBiuni sau exceptCri, unul
dintre impozitele prevDzute în anexa nr. 2 care face parte
integrantE din prezentul titlu sau un impozit similar
impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
4. deFine minimum 10% din capitalul social al filialei
situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
5. la data înregistrGrii venitului din dividende de cHtre
sediul permanent din România, persoana juridicI strJinK deLine

participaia minim prev zut la pct. 4, pe o perioad
neîntrerupt de cel puin un an.
(2) În situaia în care, la data înregistrrii venitului din
dividende, condi ia legat de perioada minim de de inere de un
an nu este îndeplinit , venitul este supus impunerii. Ulterior,
în anul fiscal în care condiia este îndeplinit, venitul
respectiv este considerat neimpozabil, cu recalcularea
impozitului din anul fiscal în care acesta a fost impus. În
acest sens, contribuabilul trebuie s depun o declaraie
rectificativ privind impozitul pe profit, în condiiile
prevzute de Codul de procedur fiscal.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplic profiturilor
repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor
permanente din România ale unor persoane juridice strine dintrun stat membru, în legtur cu lichidarea unei filiale dintr-un
stat membru.
(4) În situaia în care dividendele distribuite persoanelor
juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale
unor persoane juridice strine dintr-un stat membru sunt
deductibile la nivelul filialei din statul membru, prevederile
alin. (1) nu se aplic.
(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii
i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica!ii:
a) stat membru - stat al Uniunii Europene;
b) filial" dintr-un stat membru - persoan# juridic$ str%in&
al c'rei capital social include (i participa)ia minim* prev+zut,
la alin. (1) lit. a) pct. 3 -i lit. b) pct. 4, de.inut/ de o
persoan0 juridic1 român2, respectiv de un sediu permanent din
România al unei persoane juridice str3ine dintr-un stat membru
4i care întrune5te, cumulativ, urm6toarele condi7ii:
1. are una dintre formele de organizare prev8zute în anexa
nr. 1 care face parte integrant9 din prezentul titlu;
2. în conformitate cu legisla:ia fiscal; a statului membru
este considerat< a fi rezident al statului membru respectiv =i,
în temeiul unei conven>ii privind evitarea dublei impuneri
încheiate cu un stat ter?, nu se consider@ cA are sediul fiscal
în afara Uniunii Europene;
3. plBteCte, în conformitate cu legislaDia fiscalE a unui
stat membru, fFrG posibilitatea unei opHiuni sau exceptIri, unul
dintre impozitele prevJzute în anexa nr. 2 care face parte
integrantK din prezentul titlu sau un impozit similar
impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
c) stat terL - oricare alt stat care nu este stat membru al
Uniunii Europene.

(6) Prevederile prezentului articol nu se aplic unui demers
sau unor serii de demersuri care, fiind întreprinse cu scopul
principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obine un
avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului
prezentului articol, nu sunt oneste, având în vedere toate
faptele i circumstan ele relevante. Un demers poate cuprinde
mai multe etape sau pri. În înelesul prezentului alineat, un
demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind
oneste în msura în care nu sunt întreprinse din motive
comerciale valabile care reflect realitatea economic .
Dispozi iile prezentului alineat se completeaz cu prevederile
existente în legisla ia intern sau în acorduri, referitoare la
prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a
abuzurilor.
(7) Dispoziiile prezentului articol transpun prevederile
Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011
privind regimul fiscal comun care se aplic societilor-mam i
filialelor acestora din diferite state membre, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 29
decembrie 2011, cu amendamentele ulterioare.
ART. 25
Cheltuieli
(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate
cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul
desfurrii activitii economice, inclusiv cele reglementate
prin acte normative în vigoare, precum i taxele de înscriere,
cotizaiile i contribuiile datorate ctre camerele de comer
i industrie, organiza!iile patronale "i organiza#iile
sindicale.
(2) Cheltuielile cu salariile $i cele asimilate salariilor
astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli
deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excep%ia
celor reglementate la alin. (3) &i (4).
(3) Urm'toarele cheltuieli au deductibilitate limitat(:
a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2%
aplicat) asupra profitului contabil la care se adaug*
cheltuielile cu impozitul pe profit +i cheltuielile de protocol.
În cadrul cheltuielilor de protocol se includ ,i cheltuielile
înregistrate cu taxa pe valoarea ad-ugat. colectat/ potrivit
prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de
contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;
b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pân0 la 5%,
aplicat1 asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului,

potrivit Codului muncii. Intr sub incidena acestei limite
urm toarele:
1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile
grave i incurabile, ajutoarele pentru natere, ajutoarele
pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în
gospodriile proprii, ajutorarea copiilor din coli i centre de
plasament;
2. cheltuielile pentru funcionarea corespunz toare a unor
unit i aflate în administrarea contribuabililor, precum: cre e,
gr dinie, coli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive,
cluburi, cmine de nefamiliti i altele asemenea;
3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natur,
inclusiv tichete cadou oferite salariailor i copiilor minori
ai acestora, servicii de sntate acordate în cazul bolilor
profesionale i al accidentelor de munc pân la internarea
într-o unitate sanitar, tichete de cre acordate de angajator
în conformitate cu legislaia în vigoare, contravaloarea
serviciilor turistice i/sau de tratament, inclusiv transportul,
acordate de angajator pentru salaria ii proprii !i membrii lor
de familie, precum "i contribu#ia la fondurile de interven$ie
ale asocia%iilor profesionale ale minerilor;
4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza
contractului colectiv de munc& sau a unui regulament intern;
c) cheltuielile reprezentând tichetele de mas' (i vouchere
de vacan)* acordate de angajatori, potrivit legii;
d) sc+z,mintele, perisabilit-.ile, pierderile rezultate din
manipulare/depozitare, potrivit legii;
e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de
consum proprie necesar/ pentru fabricarea unui produs sau
prestarea unui serviciu;
f) cheltuielile reprezentând cantit01ile de energie
electric2 consumate la nivelul normei proprii de consum
tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de
c3tre Autoritatea Na4ional5 de Reglementare în Domeniul
Energiei, care include 6i consumul propriu comercial, pentru
contribuabilii din domeniul distribu7iei energiei electrice;
g) cheltuielile cu provizioane/ajust8ri pentru depreciere 9i
rezerve, în limita prev:zut; la art. 26;
h) cheltuielile cu dobânzile <i alte costuri echivalente
dobânzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40^2;
(la 01-01-2018 Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 25 ,
Capitolul II , Titlul II a fost modificat= de Punctul 2,
Articolul I din ORDONAN>A DE URGEN?@ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatA în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)

i) amortizarea, în limita prevzut la art. 28;
j) cheltuielile pentru funcionarea, întreinerea i
repararea locuinelor de serviciu, deductibile în limita
corespunztoare suprafeelor construite prevzute de Legea
locuin ei nr. 114/1996, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, care se majoreaz din punct de vedere
fiscal cu 10%;
k) cheltuielile de funcionare, întreinere i reparaii
aferente unui sediu aflat în locuina proprietate personal a
unei persoane fizice, folosit i în scop personal, deductibile
în limita corespunztoare suprafeelor puse la dispoziia
societii în baza contractelor încheiate între pri, în acest
scop;
l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere
motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitii
economice, cu o mas total! maxim" autorizat# care s$ nu
dep%&easc' 3.500 kg (i care s) nu aib* mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând +i scaunul ,oferului, aflate în proprietatea
sau în folosin-a contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt
integral deductibile pentru situa.iile în care vehiculele
respective se înscriu în oricare dintre urm/toarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen01,
servicii de paz2 3i protec4ie 5i servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agen6ii de vânz7ri 8i de
achizi9ii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plat:, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plat;, inclusiv pentru închirierea c<tre alte persoane sau
pentru instruire de c=tre >colile de ?oferi;
5. vehiculele utilizate ca m@rfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intrA sub incidenBa acestor prevederi nu
includ cheltuielile privind amortizarea.
În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere
motorizate reprezentând diferenCe de curs valutar înregistrate
ca urmare a derulDrii unui contract de leasing, limita de 50% se
aplicE asupra diferenFei nefavorabile dintre veniturile din
diferenGe de curs valutar/veniturile financiare aferente
creanHelor Ii datoriilor cu decontare în funcJie de cursul unei
valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora Ki
cheltuielile din diferenLe de curs valutar/cheltuielile
financiare aferente;

m) cheltuielile de funcionare, între inere i reparaii,
aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcii de
conducere i de administrare ale persoanei juridice, deductibile
limitat potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent
fiecrei persoane cu astfel de atribuii.
n) Eliminat.
(la 26-03-2018, litera n) din Alineatul (3), Articolul 25 ,
Capitolul II , Titlul II a fost eliminat ca urmare a abrog rii
pct. 1 al art. I din Ordonan a nr. 25 din 30 august 2017,
publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017, de
c tre pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018,
publicat în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018).
(4) Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe
profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferene din anii
precedeni sau din anul curent, precum i impozitele pe profit
sau pe venit pltite în strintate. Sunt nedeductibile i
cheltuielile cu impozitele nereinute la surs în numele
persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile
realizate din România, precum i cheltuielile cu impozitul pe
profit amânat înregistrat în conformitate cu reglementrile
contabile aplicabile;
b) dobânzile/majorrile de întârziere, amenzile,
confiscrile i penalit ile, datorate c!tre autorit"#ile
române/str$ine, potrivit prevederilor legale, cu excep%ia celor
aferente contractelor încheiate cu aceste autorit&'i;
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a
mijloacelor fixe amortizabile constatate lips( din gestiune ori
degradate, neimputabile, precum )i taxa pe valoarea ad*ugat+
aferent,, dac- aceasta este datorat. potrivit prevederilor
titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile în urm/toarele
situa0ii/condi1ii:
1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare
a unor calamit23i naturale sau a altor cauze de for45 major6, în
condi7iile stabilite prin norme;
2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost
încheiate contracte de asigurare;
3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate
calitativ, dac8 se face dovada distrugerii;
4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limit9 de
consum aproape de expirare, altele decât cele aflate în
situa:iile/condi;iile prev<zute la pct. 1 =i 2, dac> transferul

acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind
diminuarea risipei alimentare;
5. subprodusele de origine animal, nedestinate consumului
uman, altele decât cele aflate în situaiile/condi iile
prevzute la pct. 1-3, dac eliminarea acestora este efectuat
potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei
alimentare;
6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului
uman sau animal, dac direcionarea/dirijarea vizeaz
transformarea acestora în compost/biogaz sau neutralizarea
acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea
risipei alimentare;
7. alte bunuri decât cele aflate în situa iile/condi iile
prev zute la pct. 1-6, dac termenul de valabilitate/expirare
este dep it, potrivit legii;
(la 01-10-2017 Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 25 ,
Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1^1,
Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
d) cheltuielile fcute în favoarea acionarilor sau
asociailor, altele decât cele generate de pli pentru bunurile
livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preul de
pia pentru aceste bunuri sau servicii;
e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În
situaia în care evidena contabil nu asigur informaia
necesar identificrii acestor cheltuieli, la determinarea
rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere
i administrare, precum !i alte cheltuieli comune ale
contribuabilului, prin utilizarea unei metode ra"ionale de
alocare a acestora sau propor#ional cu ponderea veniturilor
neimpozabile respective în totalul veniturilor înregistrate de
contribuabil. În sensul prezentei litere, func$iile de conducere
%i administrare sunt cele definite prin lege sau prin
reglement&ri interne ale angajatorului; pentru veniturile
prev'zute la art. 23 lit. d), e), f), g), l), m) (i o) nu se
aloc) cheltuieli de conducere *i administrare/cheltuieli comune
aferente.
(la 01-01-2017 Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 25 ,
Capitolul II , Titlul II a fost modificat+ de Punctul 6,
Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)

f) cheltuielile cu serviciile de management, consultan ,
asisten sau alte servicii, prestate de o persoan situat
într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument
juridic în baza cruia s se realizeze schimbul de informaii.
Aceste prevederi se aplic numai în situa ia în care
cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzac ii
calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3);
g) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc
activele i riscurile asociate activit ii contribuabilului, cu
excepia celor care privesc bunurile reprezentând garanie
bancar pentru creditele utilizate în desfurarea activitii
pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în
cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit
clauzelor contractuale;
h) pierderile înregistrate la scoaterea din eviden a
creanelor, pentru partea neacoperit de provizion, potrivit
art. 26, precum i cele înregistrate în alte cazuri decât
urmtoarele:
1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat
printr-o sentin judectoreasc, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014;
2. procedura de faliment a debitorilor a fost închis pe
baza hot!rârii judec"tore#ti;
3. debitorul a decedat $i crean%a nu poate fi recuperat& de
la mo'tenitori;
4. debitorul este dizolvat, în cazul societ()ii cu
r*spundere limitat+ cu asociat unic, sau lichidat, f,rsuccesor;
5. debitorul înregistreaz. dificult/0i financiare majore
care îi afecteaz1 întreg patrimoniul;
6. au fost încheiate contracte de asigurare;
i) cheltuielile de sponsorizare 2i/sau mecenat 3i
cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;
contribuabilii care efectueaz4 sponsoriz5ri 6i/sau acte de
mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modific7rile 8i complet9rile ulterioare, :i
ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicat;, cu
modific<rile =i complet>rile ulterioare, precum ?i cei care
acord@ burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din
impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre
urmAtoarele:
1. valoarea calculatB prin aplicarea a 0,5% la cifra de
afaceri; pentru situaCiile în care reglementDrile contabile

aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceast
limit se determin potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit
datorat.
Sumele care nu sunt sczute din impozitul pe profit,
potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaz în
urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va
efectua în ordinea înregistrrii acestora, în aceleai condiii,
la fiecare termen de plat a impozitului pe profit.
j) cheltuielile înregistrate în eviden a contabil , care au
la baz un document emis de un contribuabil declarat inactiv
conform prevederilor Codului de procedur fiscal, cu excepia
celor reprezentând achiziii de bunuri efectuate în cadrul
procedurii de executare silit i/sau a achiziiilor de
bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura
falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;
k) cheltuielile cu taxele, contribuiile i cotizaiile
ctre organizaiile neguvernamentale sau asociaiile
profesionale care au legtur cu activitatea desfurat de
contribuabili i care dep !esc echivalentul în lei a 4. 000 euro
anual, altele decât cele prev"zute de lege #i la alin. (1);
l) cheltuielile din reevaluarea imobiliz$rilor
necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a
efectu%rii unei reevalu&ri efectuate potrivit reglement'rilor
contabile aplicabile, se înregistreaz( o descre)tere a valorii
acestora;
m) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
investi*iilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a
evalu+rii ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea just,
de c-tre contribuabilii care aplic. reglement/rile contabile
conforme cu Standardele interna0ionale de raportare financiar1,
se înregistreaz2 o descre3tere a valorii acestora;
n) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
mijloacelor fixe, înregistrate de c4tre contribuabilii care
aplic5 reglement6rile contabile conforme cu Standardele
interna7ionale de raportare financiar8, la momentul transferului
din categoria activelor imobilizate de9inute în vederea vânz:rii
în categoria activelor imobilizate de;inute pentru activitatea
proprie;
o) cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul
în care, ca urmare a efectu<rii unei evalu=ri utilizând modelul
bazat pe valoarea just> de c?tre contribuabilii care aplic@
reglementArile contabile conforme cu Standardele internaBionale
de raportare financiarC, se înregistreazD o descreEtere a
valorii acestora;

p) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu
reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale
de raportare financiar , în cazul în care mijloacele
fixe/imobilizrile necorporale/stocurile sunt achiziionate în
baza unor contracte cu plat amânat, pentru contribuabilii care
nu aplic prevederile art. 40^2 ;
(la 01-01-2018 Litera p) din Alineatul (4) , Articolul 25 ,
Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 3,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
q) cheltuielile cu beneficiile acordate salaria ilor în
instrumente de capitaluri cu decontare în aciuni. Acestea
reprezint elemente similare cheltuielilor la momentul acordrii
efective a beneficiilor, dac acestea sunt impozitate conform
titlului IV;
r) cheltuielile cu beneficiile acordate salariailor în
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
acordrii efective a beneficiilor, dac acestea nu sunt
impozitate conform titlului IV;
s) cheltuielile înregistrate în evidena contabil,
indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de
fapte de corupie, potrivit legii;
) cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de
participare, dac la data evalurii/reevalurii sunt îndeplinite
condiiile prevzute la art. 23 lit. i).
(5) Regia Autonom "Administraia Patrimoniului Protocolului
de Stat" deduce la calculul rezultatului fiscal cheltuielile
curente i de capital pentru conservarea, protec!ia,
între"inerea, repararea, func#ionarea, instruirea personalului
specializat, consolidarea, precum $i alte cheltuieli aferente
bazei materiale de reprezentare %i protocol pe care o are în
administrare.
(6) Compania Na&ional' "Imprimeria Na(ional)" - S. A. deduce
la calculul rezultatului fiscal:
a) cheltuielile aferente producerii *i emiterii permiselor
de +edere temporar,/permanent- pentru cet./enii str0ini, în
condi1iile reglement2rilor legale;
b) cheltuielile aferente producerii 3i eliber4rii c5r6ii
electronice de identitate, a c7r8ii de identitate, a c9r:ii de
aleg;tor aferente <i a c=r>ii de identitate provizorii, în
condi?iile prev@zute la art. 10 alin. (2) din OrdonanAa
Guvernului nr. 69/2002 privind unele mBsuri pentru
operaCionalizarea sistemului informatic de emitere Di punere în
circulaEie a documentelor electronice de identitate Fi

reziden , republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) cheltuielile aferente producerii i eliberrii cr ii
electronice de reziden
i a c rii de reziden în condiiile
prevzute la art. 10 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr.
69/2002, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(7) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea
rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii
economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care
aparin domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, primite în administrare/concesiune,
dup caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conductorului
instituiei titulare a dreptului de proprietate.
(8) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea
rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii
economici cu înscrierea în crile funciare sau c r!ile de
publicitate imobiliar", dup# caz, a dreptului de proprietate a
statului sau a unit$%ilor administrativ-teritoriale asupra
bunurilor publice primite în administrare/concesiune, dup& caz,
cheltuieli efectuate la solicitarea conduc'torului institu(iei
titulare a dreptului de proprietate.
(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea
rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea )i
desf*+urarea înv,-.mântului profesional /i tehnic, potrivit
reglement0rilor legale din domeniul educa1iei na2ionale.
(la 01-01-2017 Articolul 25 din Capitolul II , Titlul II a
fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONAN3A DE
URGEN45 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat6 în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(10) În cazul crean7elor cesionate, pierderea net8
reprezentând diferen9a dintre pre:ul de cesiune ;i valoarea
crean<ei cesionate este deductibil= în limita unui plafon de 30%
din valoarea acestei pierderi. În cazul în care cesionarul
cedeaz> crean?a, pierderea net@ se determinA ca diferenBC între
preDul de cesiune Ei costul de achiziFie al creanGei. În cazul
instituHiilor de credit, în situaIia în care creanJele cesionate
sunt acoperite parKial sau integral cu ajustLri pentru pierderi
aMteptate, precum Ni în situaOia în care creanPele sunt scoase
din evidenQR în conturi în afara bilanSului Ti apoi sunt
cesionate, 70% din diferenUa dintre valoarea creanVei
înstrWinate Xi preYul de cesiune reprezintZ elemente similare
veniturilor.

(la 26-03-2018 Articolul 25 din Capitolul II , Titlul II a
fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
ART. 26
Provizioane/ajust ri pentru depreciere i rezerve
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor i
provizioanelor/ajustrilor pentru depreciere, numai în
conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legal este deductibil în limita unei cote de 5%
aplicate asupra profitului contabil, la care se adaug
cheltuielile cu impozitul pe profit, pân ce aceasta va atinge a
cincea parte din capitalul social subscris i v rsat sau din
patrimoniu, dup caz;
b) provizioanele pentru garan ii de bun execuie acordate
clienilor. Provizioanele pentru garanii de bun execuie
acordate clienilor se deduc trimestrial/anual numai pentru
bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile prestate în
cursul trimestrului/anului respectiv pentru care se acord
garanie în perioadele urmtoare, la nivelul cotelor prevzute
în conveniile încheiate sau la nivelul procentelor de garantare
prevzut în tariful lucrrilor executate ori serviciilor
prestate;
c) ajustrile pentru deprecierea creanelor, înregistrate
potrivit reglementrilor contabile aplicabile, în limita unui
procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele
prev zute la lit. d), e), f), h) !i i), dac" crean#ele
îndeplinesc cumulativ urm$toarele condi%ii:
1. sunt neîncasate într-o perioad& ce dep'(e)te 270 de zile
de la data scaden*ei;
2. nu sunt garantate de alt+ persoan,;
3. sunt datorate de o persoan- care nu este persoan.
afiliat/ contribuabilului;
d) provizioanele specifice, constituite de institu0iile
financiare nebancare înscrise în Registrul general 1inut de
Banca Na2ional3 a României, de institu4iile de plat5 persoane
juridice române care acord6 credite legate de serviciile de
plat7, de institu8iile emitente de moned9 electronic:, persoane
juridice române, care acord; credite legate de serviciile de
plat<, precum =i provizioanele specifice constituite de alte

persoane juridice, potrivit legilor de organizare i
funcionare;
e) ajustrile pentru depreciere aferente activelor pentru
care, potrivit reglement rilor prudeniale ale Bncii Naionale
a României, se determin ajustri pruden iale de valoare sau,
dup caz, valori ale pierderilor a teptate, înregistrate de
c tre institu iile de credit persoane juridice române i
sucursalele din România ale instituiilor de credit din state
care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state
care nu aparin Spaiului Economic European, potrivit
reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale
de raportare financiar, i filtrele prudeniale potrivit
reglementrilor emise de Banca Naional a României. Sumele
reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudeniale sunt
elemente similare veniturilor;
f) ajustrile pentru depreciere înregistrate de ctre
sucursalele din România ale instituiilor de credit din state
membre ale Uniunii Europene i state aparinând Spa iului
Economic European, potrivit reglement!rilor contabile conforme
cu Standardele interna"ionale de raportare financiar#, aferente
creditelor $i plasamentelor care intr% în sfera de aplicare a
reglement&rilor pruden'iale ale B(ncii Na)ionale a României
referitoare la ajust*rile pruden+iale de valoare aplicabile
institu,iilor de credit persoane juridice române -i sucursalelor
din România ale institu.iilor de credit din state care nu sunt
state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apar/in
Spa0iului Economic European;
g) rezervele tehnice constituite de societ12ile de asigurare
3i reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare 4i
func5ionare, cu excep6ia rezervei de egalizare. Pentru
contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se
diminueaz7 astfel încât nivelul acestora s8 acopere partea de
risc care r9mâne în sarcina asigur:torului, dup; deducerea
reasigur<rii;
h) provizioanele tehnice constituite de persoanele juridice,
administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv
administratori de fonduri de pensii administrate privat,
potrivit prevederilor legale;
i) provizioanele de risc pentru opera=iunile pe pie>ele
financiare, constituite potrivit reglement?rilor Autorit@Aii de
Supraveghere FinanciarB;
j) ajustCrile pentru deprecierea creanDelor înregistrate
potrivit reglementErilor contabile aplicabile, în limita unui
procent de 100% din valoarea creanFelor, altele decât cele

prevzute la lit. d), e), f), h) i i), dac creanele
îndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
1. sunt deinute la o persoan juridic asupra c reia este
declarat procedura de deschidere a falimentului, pe baza
hot rârii judec tore ti prin care se atest aceast situaie,
sau la o persoan fizic asupra creia este deschis procedura
de insolven pe baz de:
- plan de rambursare a datoriilor;
– lichidare de active;
– procedur simplificat;
2. nu sunt garantate de alt persoan;
3. sunt datorate de o persoan care nu este persoan
afiliat contribuabilului;
k) provizioanele pentru închiderea i urm rirea
postînchidere a depozitelor de de!euri, constituite de
contribuabilii care desf"#oar$ activit%&i de depozitare a
de'eurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin
proiectul pentru închiderea (i urm)rirea postînchidere a
depozitului, corespunz*toare cotei-p+r,i din tarifele de
depozitare percepute;
l) provizioanele constituite de companiile aeriene din
România pentru acoperirea cheltuielilor de între-inere .i
reparare a parcului de aeronave /i a componentelor aferente,
potrivit programelor de între0inere a aeronavelor, aprobate
corespunz1tor de c2tre Autoritatea Aeronautic3 Civil4 Român5;
m) rezervele reprezentând cota de cheltuieli necesare
dezvolt6rii 7i moderniz8rii produc9iei de :i;ei <i gaze
naturale, rafin=rii, transportului >i distribu?iei petroliere,
precum @i cele aferente programului geologic sau altor domenii
de activitate, prevAzute prin acte normative, constituite
potrivit legii. Acestea se includ în veniturile impozabile pe
mBsura amortizCrii acestor active sau a scDderii lor din
evidenEF, respectiv pe mGsura efectuHrii cheltuielilor finanIate
din aceastJ sursK;
n) ajustLrile pentru deprecierea mijloacelor fixe
amortizabile constituite pentru situaMiile în care:
1. sunt distruse ca urmare a unor calamitNOi naturale sau a
altor cauze de forPQ majorR, în condiSiile stabilite prin norme;
2. au fost încheiate contracte de asigurare.

(2) Contribuabilii autorizai s desf oare activitate în
domeniul exploatrii zcmintelor naturale sunt obligai s
înregistreze în eviden a contabil
i s deduc provizioane
pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalaiilor, a
dependinelor i anexelor, precum i pentru reabilitarea
mediului, inclusiv refacerea terenurilor afectate i pentru
redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în
limita unei cote de 1% aplicate asupra rezultatului contabil din
exploatare aferent segmentului de exploatare i producie de
resurse naturale, cu excepia rezultatului din exploatare
corespunztor perimetrelor marine ce includ zone de adâncime cu
ap mai mare de 100 m i fr a include rezultatul altor
segmente de activitate ale contribuabilului, pe toat durata de
funcionare a exploatrii zcmintelor naturale.
(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desf !oar"
opera#iuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu
adâncime de ap$ mai mare de 100 m, cota provizionului constituit
pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instala%iilor, a
dependin&elor 'i anexelor, precum (i pentru reabilitarea
mediului este de 10%, aplicat) asupra p*r+ii din rezultatul
contabil din exploatare aferent segmentului de explorare ,i
produc-ie de resurse naturale ce corespunde acestor perimetre
marine .i f/r0 a include rezultatul altor segmente de activitate
ale contribuabilului, pe toat1 perioada exploat2rii petroliere.
(4) Regia Autonom3 Administra4ia Român5 a Serviciilor de
Trafic Aerian - ROMATSA constituie trimestrial un provizion,
potrivit prevederilor legale, pentru diferen6a dintre veniturile
din exploatare realizate efectiv din activitatea de rut7 aerian8
9i costurile efective ale activit:;ii de rut< aerian=, care este
utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care
dep>?esc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.
(5) Reducerea sau anularea oric@rui provizion ori a rezervei
care a fost anterior dedusA, inclusiv rezerva legalB, se include
în rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente
similare veniturilor, indiferent dacC reducerea sau anularea
este datoratD modificErii destinaFiei provizionului sau a
rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei cGtre
participanHi sub orice formI, lichidJrii, divizKrii sub orice
formL, fuziunii contribuabilului sau oricMrui altui motiv.
Prevederile prezentului alineat nu se aplicN dacO un alt
contribuabil preia un provizion sau o rezervP în legQturR cu o
divizare sau fuziune, sub orice formS, reglementTrile acestui
articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervU.
(6) Prin excepVie de la prevederile alin. (5), rezervele din
reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuatW

dup data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul
profitului impozabil prin intermediul amortiz rii fiscale sau al
cheltuielilor privind activele cedate i/sau casate, se
impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fiscale,
respectiv la momentul scderii din gestiune a acestor mijloace
fixe, dup caz.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (5), rezervele din
reevaluarea imobilizrilor necorporale, efectuat de c tre
contribuabilii care aplic reglement rile contabile conforme cu
Standardele interna ionale de raportare financiar, care sunt
deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul
amortizrii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea
imobilizrilor necorporale, se impoziteaz concomitent cu
deducerea amortizrii fiscale, respectiv la momentul scderii
din gestiune a acestor imobilizri necorporale, dup caz.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (5), în cazul în
care nivelul capitalului social subscris i vrsat sau al
patrimoniului a fost diminuat, partea din rezerva legal
corespunztoare diminurii, care a fost anterior dedus,
reprezint elemente similare veniturilor. Prevederile
prezentului alineat nu se aplic în situaia în care, ca urmare
a efectu rii unor opera!iuni de reorganizare, prev"zute de lege,
rezerva legal# a persoanei juridice beneficiare dep$%e&te a
cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social,
dup' caz, sau în situa(ia în care rezerva constituit) de
persoanele juridice care furnizeaz* utilit+,i societ-.ilor care
se restructureaz/, se reorganizeaz0 sau se privatizeaz1 este
folosit2 pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului
de ac3iuni ob4inut în urma procedurii de conversie a crean5elor.
(9) Rezervele reprezentând facilit67i fiscale nu pot fi
utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru
distribuire sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care
nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, aceste sume
se impoziteaz8 ca elemente similare veniturilor în perioada
fiscal9 în care sunt utilizate. În situa:ia în care sunt
men;inute pân< la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul la
rezultatul fiscal al lichid=rii. Nu se supun impozit>rii
rezervele de influen?e de curs valutar aferente aprecierii
disponibilit@Ailor în valutB, constituite potrivit legii,
înregistrate de instituCiile de credit - persoane juridice
române Di sucursalele bEncilor strFine, care îGi desfHIoarJ
activitatea în România.
(10) În înKelesul prezentului articol, prin constituirea
unui provizion sau a unei rezerve se înLelege Mi majorarea unui
provizion sau a unei rezerve.

(11) Prevederile alin. (1) lit. c) i j) se aplic pentru
creanele, altele decât cele asupra clien ilor reprezentând
sumele datorate de clienii interni i externi pentru produse,
semifabricate, materiale, mrfuri vândute, lucrri executate i
servicii prestate, înregistrate începând cu data de 1 ianuarie
2016.
---------Alin. (11) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. unic
din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeaz art. I
din ORDONAN A DE URGEN
nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct. 1^1.
ART. 27
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 27 din Capitolul II , Titlul II a
fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 28
Amortizarea fiscal
(1) Cheltuielile aferente achiziionrii, producerii,
construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum i
investiiile efectuate la acestea se recupereaz din punct de
vedere fiscal prin deducerea amortizrii potrivit prevederilor
prezentului articol.
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare
corporal care îndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) este deinut i utilizat în produc ia, livrarea de bunuri
sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat ter!ilor sau
în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscal" egal# sau mai mare decât limita
stabilit$ prin hot%râre a Guvernului, la data intr&rii în
patrimoniul contribuabilului;
c) are o durat' normal( de utilizare mai mare de un an.
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe
amortizabile:
a) investi)iile efectuate la mijloacele fixe care fac
obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, loca*ie de
gestiune, asociere în participa+iune ,i altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse în func-iune par.ial, pentru care nu
s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporal/;
acestea se cuprind în grupele în care urmeaz0 a se înregistra,

la valoarea rezultat prin însumarea cheltuielilor efective
ocazionate de realizarea lor;
c) investiiile efectuate pentru descopert în vederea
valorificrii de substane minerale utile, precum i pentru
lucrrile de deschidere i pregtire a extrac iei în subteran i
la suprafa ;
d) investi iile efectuate la mijloacele fixe existente, sub
forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbuntirii
parametrilor tehnici iniiali i care conduc la obinerea de
beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului
fix;
e) investiiile efectuate din surse proprii, concretizate în
bunuri noi, de natura celor aparinând domeniului public, precum
i în dezvoltri i modernizri ale bunurilor aflate în
proprietate public;
f) amenajrile de terenuri;
g) activele biologice, înregistrate de ctre contribuabili
potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
h) mijloacele fixe deinute i utilizate pentru organizarea
i desf!"urarea înv#$%mântului profesional &i tehnic, potrivit
reglement'rilor legale din domeniul educa(iei na)ionale;
(la 01-01-2017 Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul II
, Titlul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din
ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
i) investi.iile efectuate pentru organizarea /i desf01urarea
înv234mântului profesional 5i tehnic, potrivit reglement6rilor
legale din domeniul educa7iei na8ionale.
(la 01-01-2017 Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul II
, Titlul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din
ORDONAN9A DE URGEN:; nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat< în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(4) Nu reprezint= active amortizabile:
a) terenurile, inclusiv cele împ>durite;
b) tablourile ?i operele de art@;
c) fondul comercial;
d) lacurile, bAlBile Ci iazurile care nu sunt rezultatul
unei investiDii;
e) bunurile din domeniul public finanEate din surse
bugetare;
f) orice mijloc fix care nu îFi pierde valoarea în timp
datoritG folosirii, potrivit normelor;

g) casele de odihn proprii, locuinele de protocol, navele,
aeronavele, vasele de croazier , altele decât cele utilizate
pentru desfurarea activitii economice;
h) imobilizrile necorporale cu durat de via
util
nedeterminat , încadrate astfel potrivit reglement rilor
contabile aplicabile.
(5) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil
se determin conform urmtoarelor reguli:
a) în cazul construciilor, se aplic metoda de amortizare
liniar;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al
mainilor, uneltelor i instalaiilor de lucru, precum i pentru
computere i echipamente periferice ale acestora, contribuabilul
poate opta pentru metoda de amortizare liniar, degresiv sau
accelerat;
c) în cazul oricrui altui mijloc fix amortizabil,
contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar
sau degresiv.
(6) În cazul metodei de amortizare liniar, amortizarea se
stabilete prin aplicarea cotei de amortizare liniar la
valoarea fiscal! de la data intr"rii în patrimoniul
contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.
(7) În cazul metodei de amortizare degresiv#, amortizarea se
calculeaz$ prin multiplicarea cotelor de amortizare liniar% cu
unul dintre coeficien&ii urm'tori:
a) 1,5, dac( durata normal) de utilizare a mijlocului fix
amortizabil este între 2 *i 5 ani;
b) 2,0, dac+ durata normal, de utilizare a mijlocului fix
amortizabil este între 6 -i 10 ani;
c) 2,5, dac. durata normal/ de utilizare a mijlocului fix
amortizabil este mai mare de 10 ani.
(8) În cazul metodei de amortizare accelerat0, amortizarea
se calculeaz1 dup2 cum urmeaz3:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate
dep45i 50% din valoarea fiscal6 de la data intr7rii în
patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru urm8torii ani de utilizare, amortizarea se
calculeaz9 prin raportarea valorii r:mase de amortizare a
mijlocului fix la durata normal; de utilizare r<mas= a acestuia.
(9) Cheltuielile aferente achizi>ion?rii de brevete,
drepturi de autor, licen@e, mArci de comerB sau fabricC,
drepturi de explorare a resurselor naturale Di alte imobilizEri

necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu
excepia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a
imobilizrilor necorporale cu durat de via util
nedeterminat, încadrate astfel potrivit reglementrilor
contabile aplicabile, precum i cheltuielile de dezvoltare care
din punct de vedere contabil reprezint imobiliz ri necorporale
se recupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare
liniar pe perioada contractului sau pe durata de utilizare,
dup caz. Cheltuielile aferente achiziionrii sau producerii
programelor informatice se recupereaz prin intermediul
deducerilor de amortizare liniar sau degresiv pe o perioad de
3 ani. Pentru brevetele de invenie se poate utiliza i metoda
de amortizare degresiv sau accelerat. Cheltuielile aferente
achiziionrii contractelor de clieni, recunoscute ca
imobilizri necorporale potrivit reglementrilor contabile
aplicabile, se amortizeaz pe durata acestor contracte.
(10) Cheltuielile ulterioare recunoscute în valoarea
contabil a unei imobilizri necorporale, potrivit
reglement rilor contabile aplicabile, se recupereaz! prin
intermediul deducerilor de amortizare liniar" pe perioada din
contract/durata de utilizare r#mas$. În cazul în care
cheltuielile ulterioare sunt recunoscute în valoarea contabil% a
unei imobiliz&ri necorporale dup' expirarea duratei de
utilizare, amortizarea fiscal( se determin) pe baza duratei
normale de utilizare stabilite de c*tre o comisie tehnic+
intern, sau un expert tehnic independent.
(11) În cazul în care cheltuielile de constituire sunt
înregistrate ca imobiliz-ri necorporale, potrivit
reglement.rilor contabile aplicabile, acestea se recupereaz/
prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea pe o perioad0 de
maximum 5 ani.
(12) Amortizarea fiscal1 se calculeaz2 dup3 cum urmeaz4:
a) începând cu luna urm5toare celei în care mijlocul fix
amortizabil se pune în func6iune, prin aplicarea regimului de
amortizare prev7zut la alin. (5);
b) pentru cheltuielile cu investi8iile efectuate din surse
proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata
normal9 de utilizare, pe durata normal: de utilizare r;mas< sau
pe perioada contractului de concesionare sau închiriere, dup=
caz;
c) pentru cheltuielile cu investi>iile efectuate la
mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în loca?ie de
gestiune, de cel care a efectuat investi@ia, pe perioada
contractului sau pe durata normalA de utilizare, dupB caz; în
cazul investiCiilor efectuate la mijloace fixe utilizate în
asocieri fDrE personalitate juridicF de cel care a efectuat

investiia, pe perioada contractului sau pe durata normal de
utilizare, dup caz, urmând s se aplice prevederile art. 34;
d) pentru investiiile efectuate la mijloacele fixe
existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în
scopul îmbuntirii parametrilor tehnici iniiali i care
conduc la ob inerea de beneficii economice viitoare, amortizarea
fiscal se calculeaz pe baza valorii r mase majorate cu
investiiile efectuate, a metodei de amortizare utilizat pentru
mijlocul fix îmbuntit, pe durata normal de utilizare rmas.
În cazul în care investiiile se efectueaz la mijloace fixe
amortizabile pentru care durata normal de utilizare este
expirat, amortizarea fiscal se determin pe baza metodei de
amortizare corespunztoare mijlocului fix îmbuntit, pe durata
normal de utilizare stabilit! de c"tre o comisie tehnic#
intern$ sau un expert tehnic independent;
e) pentru cheltuielile cu investi%iile efectuate pentru
amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioad& de 10 ani;
f) amortizarea cl'dirilor (i a construc)iilor minelor,
salinelor cu extrac*ie în solu+ie prin sonde, carierelor,
exploat,rilor la zi, pentru substan-e minerale solide .i cele
din industria extractiv/ de petrol, a c0ror durat1 de folosire
este limitat2 de durata rezervelor 3i care nu pot primi alte
utiliz4ri dup5 epuizarea rezervelor, se calculeaz6 pe unitate de
produs, în func7ie de rezerva exploatabil8 de substan9: mineral;
util<. Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaz= la un
interval maxim de:
1. 5 ani la mine, cariere, extrac>ii petroliere, precum ?i
la cheltuielile de investi@ii pentru descopertA;
2. 10 ani la saline;
g) în cazul contribuabililor care aplicB reglementCrile
contabile conforme cu Standardele internaDionale de raportare
financiarE Fi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe
specifice activitGHii de explorare Ii producJie a resurselor de
petrol Ki gaze Li alte substanMe minerale politici contabile
specifice domeniului de activitate, în concordanNO cu cele mai
recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeazP
un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde
de contabilitate, alte documente contabile Qi practicile
acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscalR rSmasT
neamortizatU a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea
metodei de amortizare fiscalV utilizate înainte de casarea
acestora, pe perioada rWmasX. Aceste prevederi se aplicY Zi
pentru valoarea fiscal[ r\mas] neamortizat^ la momentul
retrat_rii mijloacelor fixe specifice activit`aii de explorare

i producie a resurselor de petrol i gaze i alte substane

minerale;
h) mijloacele de transport pot fi amortizate i în funcie
de numrul de kilometri sau numrul de ore de func ionare
prev zut în c r ile tehnice;
i) pentru locuin ele de serviciu, amortizarea este
deductibil fiscal pân la nivelul corespunztor suprafeei
construite prevzute de Legea nr. 114/1996, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
j) numai pentru autoturismele folosite în condiiile
prevzute la art. 25 alin. (3) lit. m);
k) în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt
trecute în regim de conservare, în funcie de politica contabil
adoptat, valoarea fiscal rmas neamortizat la momentul
trecerii în conservare se recupereaz pe durata normal! de
utilizare r"mas#, începând cu luna urm$toare ie%irii din
conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare
fiscal&;
l) prin excep'ie de la prevederile lit. a), mijloacele fixe
amortizabile transferate în cadrul opera(iunilor de
reorganizare, prev)zute la art. 32 *i 33, se amortizeaz+ prin
continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului
transferului, începând cu luna efectu,rii transferului,
respectiv prin continuarea regimului de conservare potrivit lit.
k), dup- caz;
m) pentru imobiliz.rile corporale care sunt folosite în
loturi, seturi sau care formeaz/ un singur corp, lot sau set, la
determinarea amortiz0rii se are în vedere valoarea întregului
corp, lot sau set;
n) pentru componentele care intr1 în structura unui activ
corporal, a c2ror durat3 normal4 de utilizare difer5 de cea a
activului rezultat, amortizarea se poate determina pentru
fiecare component6 în parte.
(13) Prin excep7ie de la prevederile art. 7 pct. 44 8i 45,
în situa9ia în care, potrivit reglement:rilor contabile
aplicabile, contribuabilul deduce subven;ia guvernamental< la
calculul valorii contabile a mijloacelor fixe, valoarea
rezultat= este >i valoare fiscal?.
(14) Prin excep@ie de la prevederile art. 7 pct. 44 Ai 45,
pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9
scaune de pasageri, incluzând Bi scaunul Coferului, din
categoria M1, astfel cum sunt definite în ReglementDrile privind
omologarea de tip Ei eliberarea cFrGii de identitate a
vehiculelor rutiere, precum Hi omologarea de tip a produselor
utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului
lucrIrilor publice, transporturilor Ji locuinKei nr. 211/2003,

cu modificrile i complet rile ulterioare, cheltuielile cu
amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500
lei/lun. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplic
prevederile alin. (12) lit. h). Sunt exceptate situaiile în
care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare
dintre urmtoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen,
servicii de paz
i protec ie i servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agen ii de vânzri i de
achiziii, precum i pentru test drive i pentru demonstraii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plat, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plat, inclusiv pentru închiriere ctre alte persoane,
transmiterea dreptului de folosin, în cadrul contractelor de
leasing operaional sau pentru instruire de ctre colile de
oferi.
(15) Cheltuielile aferente localizrii, explorrii,
dezvoltrii sau oric rei activit!"i preg#titoare pentru
exploatarea resurselor naturale, inclusiv cele reprezentând
investi$iile prev%zute la alin. (3) lit. c) care, potrivit
reglement&rilor contabile aplicabile, se înregistreaz' direct în
contul de profit (i pierdere, se recupereaz) în rate egale pe o
perioad* de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate
cheltuielile. În cazul în care aceste cheltuieli se
capitalizeaz+ potrivit reglement,rilor contabile aplicabile,
recuperarea se efectueaz- astfel:
a) pe m.sur/ ce resursele naturale sunt exploatate,
propor0ional cu valoarea recuperat1 raportat2 la valoarea total3
estimat4 a resurselor, în cazul în care resursele naturale sunt
exploatate;
b) în rate egale pe o perioad5 de 5 ani, în cazul în care nu
se g6sesc resurse naturale.
Intr7 sub inciden8a acestor prevederi 9i sondele de
explorare abandonate, potrivit regulilor din domeniul petrolier.
(16) Cheltuielile aferente achizi:ion;rii oric<rui drept de
exploatare a resurselor naturale se recupereaz= pe m>sur? ce
resursele naturale sunt exploatate, propor@ional cu valoarea
recuperatA raportatB la valoarea totalC estimatD a resurselor.
(17) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de
amortizare se determinE fFrG a lua în calcul amortizarea
contabilH. CâItigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori
din scoaterea din funcJiune a acestor mijloace fixe se

calculeaz pe baza valorii fiscale a acestora, diminuat cu
amortizarea fiscal, cu excepia celor prevzute la alin. (14).
(18) În cazul în care, potrivit reglementrilor contabile
aplicabile, se înlocuiesc pri componente ale mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizrilor necorporale cu valoare fiscal
r mas neamortizat , cheltuielile reprezentând valoarea fiscal
rmas neamortizat aferent prilor înlocuite reprezint
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
Valoarea fiscal rmas neamortizat a mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizrilor necorporale se recalculeaz în mod
corespunztor, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscal
rmas neamortizat aferent p!r"ilor înlocuite #i majorarea cu
valoarea fiscal$ aferent% p&r'ilor noi înlocuite, (i se
amortizeaz) pe durata normal* de utilizare r+mas,.
(19) În cazul în care, potrivit reglement-rilor contabile
aplicabile, se înlocuiesc p.r/i componente ale mijloacelor fixe
amortizabile/imobiliz0rilor necorporale, dup1 expirarea duratei
normale de utilizare, pentru determinarea amortiz2rii fiscale se
va stabili o nou3 durat4 normal5 de utilizare de c6tre o comisie
tehnic7 intern8 sau un expert tehnic independent.
(20) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe
destinate prevenirii accidentelor de munc9 :i bolilor
profesionale, precum ;i înfiin<=rii >i func?ion@rii cabinetelor
medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul
profitului impozabil la data punerii în funcAiune sau pot
recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit
prevederilor prezentului articol.
(21) În cazul unei imobilizBri corporale care la data
intrCrii în patrimoniu are o valoare fiscalD mai micE decât
limita stabilitF prin hotGrâre a Guvernului, contribuabilul
poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare,
potrivit prevederilor prezentului articol.
(22) Cheltuielile aferente achiziHionIrii sau producerii de
containere sau ambalaje, care circulJ între contribuabil Ki
clienLi, se recupereazM prin deduceri de amortizare, prin metoda
liniarN, pe durata normalO de utilizare stabilitP de
contribuabilul care îQi menRine dreptul de proprietate asupra
containerelor sau a ambalajelor.
(23) Ministerul FinanSelor Publice elaboreazT normele
privind clasificaUia Vi duratele normale de funcWionare a
mijloacelor fixe.
(24) Pentru titularii de acorduri petroliere Xi
subcontractanYii acestora, care desfZ[oar\ opera]iuni petroliere
în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de ap^ de peste
100 m, se calculeaz_ amortizarea imobiliz`rilor corporale ai

necorporale aferente operaiunilor petroliere, a cror durat de
folosire este limitat de durata rezervelor, pe unitatea de
produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcie de rezerva
exploatabil de substan mineral util , pe durata acordului
petrolier. Cheltuielile aferente investi iilor în curs,
imobiliz rilor corporale i necorporale efectuate pentru
opera iunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât
în lei, cât i în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în
contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfâritul fiecrui
exerciiu financiar pe baza valorilor înregistrate în
contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de
Banca Naional a României pentru ultima zi a fiecrui exerciiu
financiar.
(25) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale i necorporale,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu se
aplic la calculul rezultatului fiscal, cu excepia prevederilor
art. 3 alin. 2 lit. a) i ale art. 8 din aceeai lege.
(26) În cazul contribuabililor care aplic reglement rile
contabile conforme cu Standardele interna!ionale de raportare
financiar", pentru activele imobilizate de#inute pentru
activitatea proprie, transferate în categoria activelor
imobilizate de$inute în vederea vânz%rii &i reclasificate în
categoria activelor imobilizate de'inute pentru activitatea
proprie, valoarea fiscal( r)mas* neamortizat+ este valoarea
fiscal, dinaintea reclasific-rii ca active imobilizate de.inute
în vederea vânz/rii. Durata de amortizare este durata normal0 de
utilizare r1mas2, determinat3 în baza duratei normale de
utilizare ini4iale, din care se scade durata în care a fost
clasificat în categoria activelor imobilizate de5inute în
vederea vânz6rii. Amortizarea fiscal7 se calculeaz8 începând cu
luna urm9toare celei în care a fost reclasificat în categoria
activelor imobilizate de:inute pentru activitatea proprie, prin
recalcularea cotei de amortizare fiscal;.
ART. 29
Contracte de leasing
(1) În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat
din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce, în cazul
leasingului opera<ional, locatorul are aceast= calitate.
(2) Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de
leasing se face de c>tre utilizator, în cazul leasingului
financiar, ?i de c@tre locator, în cazul leasingului
operaAional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 28.
(3) În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce
dobânda, iar în cazul leasingului operaBional locatarul deduce

chiria (rata de leasing), potrivit prevederilor prezentului
titlu.
ART. 30
Contracte de fiducie
(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform
dispoziiilor Codului civil, în care constituitorul are i
calitatea de beneficiar, se aplic urm toarele reguli:
a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la
constituitor ctre fiduciar nu este transfer impozabil în
înelesul prezentului titlu;
b) fiduciarul va conduce o eviden contabil separat
pentru masa patrimonial fiduciar
i va transmite trimestrial
c tre constituitor, pe baz de decont, veniturile i
cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform
contractului;
c) valoarea fiscal a activelor cuprinse în masa
patrimonial fiduciar, preluat de fiduciar, este egal cu
valoarea fiscal pe care acestea au avut-o la constituitor;
d) amortizarea fiscal pentru orice activ amortizabil
prevzut în masa patrimonial fiduciar se determin în
continuare în conformitate cu regulile prevzute la art. 28,
care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, dac
transferul nu ar fi avut loc.
(2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform
dispoziiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o
are fiduciarul sau o ter persoan , cheltuielile înregistrate
din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor
c!tre fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.
ART. 31
Pierderi fiscale
(1) Pierderea anual", stabilit# prin declara$ia de impozit
pe profit, se recupereaz% din profiturile impozabile ob&inute în
urm'torii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va
efectua în ordinea înregistr(rii acestora, la fiecare termen de
plat) a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în
vigoare din anul înregistr*rii acestora.
(2) Pierderea fiscal+ înregistrat, de contribuabilii care
î-i înceteaz. existen/a ca efect al unei opera0iuni de fuziune
sau divizare total1 se recupereaz2 de c3tre contribuabilii
nouînfiin4a5i ori de c6tre cei care preiau patrimoniul
societ78ii absorbite sau divizate, dup9 caz, propor:ional cu
activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit

proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscal înregistrat
de contribuabilii care nu îi înceteaz existena ca efect al
unei operaiuni de desprindere a unei pri din patrimoniul
acestora, transferat ca întreg, se recupereaz de ace ti
contribuabili i de cei care preiau par ial patrimoniul
societ ii cedente, dup caz, proporional cu activele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit
proiectului de divizare, respectiv cu cele meninute de persoana
juridic cedent.
(3) În cazul persoanelor juridice strine, prevederile alin.
(1) se aplic luându-se în considerare numai veniturile i
cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv
veniturile i cheltuielile atribuibile fiecrui sediu permanent
cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în România.
(4) Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor i care anterior au realizat
pierdere fiscal intr sub incidena prevederilor alin. (1) de
la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat
de prezentul titlu. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada
cuprins între anul înregistr!rii pierderii fiscale "i limita
celor 7 ani.
(5) În cazul contribuabililor care se dizolv# cu lichidare,
perioada cuprins$ între prima zi a anului urm%tor celui în care
a început opera&iunea de lichidare 'i data închiderii procedurii
de lichidare se consider( un an în ceea ce prive)te recuperarea
pierderii fiscale, potrivit alin. (1).
ART. 32
Regimul fiscal care se aplic* fuziunilor, diviz+rilor
totale, diviz,rilor par-iale, transferurilor de active .i
achizi/iilor de titluri de participare între persoane juridice
române
(1) Prevederile prezentului articol se aplic0 urm1toarelor
opera2iuni de fuziune, divizare total3, divizare par4ial5,
transferurilor de active 6i opera7iunilor de achizi8ie de
titluri de participare, efectuate între persoane juridice române
potrivit legii, 9i anume:
a) fuziune - opera:iunea prin care:
1. una sau mai multe societ;<i, în momentul =i ca efect al
dizolv>rii f?r@ lichidare, îAi transferB totalitatea activelor
Ci pasivelor cDtre o altE societate existentF, în schimbul
emiterii cGtre participanHii lor a titlurilor de participare
reprezentând capitalul celeilalte societIJi Ki, dacL este cazul,
al plMNii în numerar a maximum 10% din valoarea nominalO ori, în

absena valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor respective;
2. dou sau mai multe societ i, în momentul i ca efect al
dizolvrii fr lichidare, îi transfer totalitatea activelor
i pasivelor unei alte societ i care se înfiin eaz, în
schimbul emiterii ctre participanii lor a unor titluri de
participare reprezentând capitalul noii societi i, dac este
cazul, a plii în numerar a maximum 10% din valoarea nominal
ori, în absena valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor respective;
3. o societate, în momentul dizolvrii fr lichidare, îi
transfer totalitatea activelor i pasivelor ctre societatea
care de ine toate titlurile de participare ce reprezint!
capitalul s"u;
b) divizare total# - opera$iunea prin care o societate, în
momentul %i ca efect al dizolv&rii f'r( lichidare, î)i transfer*
totalitatea activelor +i pasivelor c,tre dou- sau mai multe
societ./i existente ori nou-înfiin0ate, în schimbul emiterii
c1tre participan2ii s3i de titluri de participare reprezentând
capitalul societ45ilor beneficiare 6i, dac7 este cazul, a sumei
în numerar de maximum 10% din valoarea nominal8 sau, în absen9a
valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a
titlurilor;
c) divizare par:ial; - opera<iunea prin care o societate
transfer=, f>r? a fi dizolvat@, una sau mai multe ramuri de
activitate, cAtre una sau mai multe societBCi existente ori
nouînfiinDate, lEsând cel puFin o ramurG de activitate în
societatea cedentH, în schimbul emiterii cItre participanJii sKi
de titluri de participare reprezentând capitalul societLMilor
beneficiare Ni, dacO este cazul, a sumei în numerar de maximum
10% din valoarea nominalP sau, în absenQa valorii nominale, a
valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
d) transfer de active - operaRiunea prin care o societate
transferS, fTrU a fi dizolvatV, totalitatea sau una ori mai
multe ramuri ale activitWXii sale cYtre altZ societate, în
schimbul transfer[rii titlurilor de participare reprezentând
capitalul societ\]ii beneficiare;
e) achizi^ie de titluri de participare - opera_iunea prin
care o societate dobânde`te o participaaie în capitalul altei
societbci în ada fel încât dobândeete majoritatea drepturilor de
vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea
respectivf sau, deginând aceasth majoritate, achiziiioneazj înck
o participalie, în schimbul emiterii cmtre participannii
acesteia din urmo, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor
reprezentând capitalul societpqii iniriale si, dact este cazul,
a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominalu sau, în

absena valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb.
(2) În sensul prezentului articol, termenii i expresiile de
mai jos au urmtoarele semnifica ii:
a) societate cedent - persoana juridic ce transfer
activele i pasivele ori care transfer totalitatea sau una/mai
multe ramuri de activitate;
b) societate beneficiar - persoana juridic ce prime te
activele i pasivele sau totalitatea ori una/mai multe ramuri de
activitate ale societ ii cedente;
c) societate achiziionat - persoana juridic în care alt
persoan juridic dobândete o participaie, potrivit alin. (1)
lit. e);
d) societate achizitoare - persoana juridic ce dobândete o
participaie în capitalul unei alte persoane juridice, potrivit
alin. (1) lit. e);
e) active i pasive transferate - activele i pasivele
societii cedente care, în urma fuziunii, divizrii totale sau
divizrii par iale, sunt transferate societ!"ii beneficiare #i
care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate
în calcul la stabilirea bazei de impozitare a societ$%ii
beneficiare;
f) valoare fiscal& a unui activ/pasiv/titlu de participare valoarea prev'zut( la art. 7 pct. 44 )i 45, dup* caz;
g) ramur+ de activitate - totalitatea activelor ,i pasivelor
unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere
organizatoric, constituie o activitate independent-, adic. o
entitate capabil/ s0 func1ioneze prin propriile mijloace.
(3) Transferul activelor 2i pasivelor, efectuat în cadrul
opera3iunilor de reorganizare prev4zute la alin. (1), este
tratat, în în5elesul prezentului titlu, ca transfer neimpozabil,
pentru diferen6a dintre pre7ul de pia89 al activelor/pasivelor
transferate :i valoarea lor fiscal;.
(4) Emiterea de c<tre societatea beneficiar=/achizitoare de
titluri de participare în leg>tur? cu fuziunea, divizarea
total@, divizarea parAialB sau achiziCia de titluri de
participare, prevDzute la alin. (1), unui participant al
societEFii cedente/achiziGionate, în schimbul unor titluri
deHinute la o societate cedentI/achiziJionatK, nu reprezintL
transfer impozabil în înMelesul prezentului titlu, respectiv
titlului IV, dupN caz.
(5) În situaOia în care o societate beneficiarP deQine o
participaRie la capitalul societSTii cedente, veniturile
acesteia, provenite din anularea participaUiei sale, nu se

impoziteaz dac participaia societii beneficiare la
capitalul societii cedente este mai mare de 10%.
(6) În cazul operaiunilor de reorganizare prevzute la
alin. (1) se aplic urm toarele reguli:
a) valoarea fiscal a unui activ sau pasiv, transferate
societ ii beneficiare, este egal cu valoarea fiscal pe care
activul/pasivul a avut-o la societatea cedent;
b) în cazul divizrii totale i divizrii pariale, valoarea
fiscal a titlurilor de participare deinute de un participant
al societii cedente înainte de divizare se aloc titlurilor de
participare emise de societatea beneficiar, proporional cu
raportul dintre valoarea de înregistrare sau preul de pia a
titlurilor de participare emise de societatea beneficiar i
valoarea de înregistrare sau pre!ul de pia"# a titlurilor de
participare de$inute la societatea cedent% înainte de divizare;
c) în cazul fuziunii &i achizi'iei de titluri de
participare, valoarea fiscal( a titlurilor de participare
primite de un participant al unei societ)*i
cedente/achizi+ionate, de la o societate
beneficiar,/achizitoare, trebuie s- fie egal. cu valoarea
fiscal/ a titlurilor de participare de0inute de c1tre aceast2
persoan3, înainte de efectuarea opera4iunii;
d) în cazul transferului de active, valoarea fiscal5 a
titlurilor de participare primite de societatea cedent6 este
egal7 cu valoarea fiscal8 pe care activele 9i pasivele
transferate au avut-o la aceast: societate înainte de efectuarea
opera;iunii;
e) societatea beneficiar< calculeaz= amortizarea fiscal>, în
conformitate cu regulile prev?zute la art. 28, precum @i orice
câAtig sau pierdere, aferente activelor Bi pasivelor
transferate, în concordanCD cu dispoziEiile care ar fi fost
aplicate societFGii cedente dacH fuziunea, divizarea totalI,
divizarea parJialK sau transferul de active nu ar fi avut loc;
f) transferul unui provizion sau al unei rezerve, anterior
deduse din baza impozabilL a societMNii cedente, care nu provin
de la sediile permanente din strOinPtate ale acesteia, dacQ sunt
preluate, în aceleaRi condiSii de deducere, de cTtre societatea
beneficiarU, nu se considerV reducere sau anulare a
provizionului sau rezervei, potrivit art. 26 alin. (5), la
momentul transferului;
g) în situaWia în care societatea cedentX înregistreazY
pierdere fiscalZ, în anul curent sau din anii preceden[i,
nerecuperat\ pân] la data la care opera^iunile respective produc
efecte, aceasta se recupereaz_ potrivit prevederilor art. 31.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplic` atunci când
fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau

achiziia de titluri de participare are drept consecin  frauda
i evaziunea fiscal constatat în condiiile legii.
ART. 33
Regimul fiscal comun care se aplic fuziunilor, divizrilor
totale, diviz rilor par iale, transferurilor de active i
schimburilor de ac iuni între societ i din România i societi
din alte state membre ale Uniunii Europene
(1) Prevederile prezentului articol se aplic:
a) operaiunilor de fuziune, divizare total, divizare
parial, transferurilor de active i schimburilor de aciuni în
care sunt implicate societi din dou sau mai multe state
membre, din care una este din România;
b) transferului sediului social al unei societi europene
din România în alt stat membru, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind
statutul societii europene (SE), publicat în Jurnalul Oficial
al Comunit !ilor Europene nr. L 294 din 10 noiembrie 2001, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului
din 22 iulie 2003 privind statutul societ"#ii cooperative
europene (SCE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 207 din 18 august 2003.
(2) În sensul prezentului articol, termenii $i expresiile de
mai jos au urm%toarele semnifica&ii:
1. fuziune - opera'iunea prin care:
a) una sau mai multe societ()i, în momentul *i ca efect al
dizolv+rii f,r- lichidare, î.i transfer/ totalitatea activelor
0i pasivelor c1tre o alt2 societate existent3, în schimbul
emiterii c4tre participan5ii lor a titlurilor de participare
reprezentând capitalul celeilalte societ67i 8i, dac9 este cazul,
al pl:;ii în numerar a maximum 10% din valoarea nominal< ori, în
absen=a valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor respective;
b) dou> sau mai multe societ?@i, în momentul Ai ca efect al
dizolvBrii fCrD lichidare, îEi transferF totalitatea activelor
Gi pasivelor unei alte societHIi care se înfiinJeazK, în
schimbul emiterii cLtre participanMii lor a unor titluri de
participare reprezentând capitalul noii societNOi Pi, dacQ este
cazul, a plRSii în numerar a maximum 10% din valoarea nominalT
ori, în absenUa valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor respective;
c) o societate, în momentul Vi ca efect al dizolvWrii fXrY
lichidare, îZi transfer[ totalitatea activelor \i pasivelor
c]tre societatea care de^ine toate titlurile de participare ce
reprezint_ capitalul s`u;

2. divizare total - operaiunea prin care o societate, în
momentul i ca efect al dizolv rii fr lichidare, îi transfer
totalitatea activelor i pasivelor c tre dou sau mai multe
societ i existente ori nou-înfiin ate, în schimbul emiterii
ctre participanii si, pe baz de proporionalitate, de
titluri de participare reprezentând capitalul societilor
beneficiare i, dac este cazul, a sumei în numerar de maximum
10% din valoarea nominal sau, în absena valorii nominale, a
valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
3. divizare parial - operaiunea prin care o societate
transfer, fr a fi dizolvat, una sau mai multe ramuri de
activitate, c tre una sau mai multe societ!"i existente ori
nouînfiin#ate, l$sând cel pu%in o ramur& de activitate în
societatea cedent', în schimbul emiterii c(tre participan)ii
s*i, pe baz+ de propor,ionalitate, de titluri de participare
reprezentând capitalul societ-.ilor beneficiare /i, dac0 este
cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominal1
sau, în absen2a valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor;
4. active 3i pasive transferate - activele 4i pasivele
societ56ii cedente care, în urma fuziunii, diviz7rii totale sau
diviz8rii par9iale, sunt integrate unui sediu permanent al
societ:;ii beneficiare, situat în statul membru al societ<=ii
cedente, >i care contribuie la generarea profiturilor sau
pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare;
5. transfer de active - opera?iunea prin care o societate
transfer@, fArB a fi dizolvatC, totalitatea sau una ori mai
multe ramuri ale activitDEii sale cFtre altG societate, în
schimbul transferHrii titlurilor de participare reprezentând
capitalul societIJii beneficiare;
6. schimb de acKiuni - operaLiunea prin care o societate
dobândeMte o participaNie în capitalul altei societOPi în aQa
fel încât dobândeRte majoritatea drepturilor de vot sau
majoritatea titlurilor de participare în societatea respectivS
sau, deTinând aceastU majoritate, achiziVioneazW încX o
participaYie, în schimbul emiterii cZtre participan[ii acesteia
din urm\, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând
capitalul societ]^ii ini_iale `i, daca este cazul, a sumei în
numerar de maximum 10% din valoarea nominalb sau, în absenca
valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a
titlurilor emise ca valoare de schimb;
7. societate cedentd - societatea care îei transferf
activele gi pasivele ori care transferh totalitatea sau una ori
mai multe dintre ramurile activitijii sale;

8. societate beneficiar - societatea care primete activele
i pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre
ramurile de activitate ale societii cedente;
9. societate achiziionat - societatea în care alt
societate deine o participa ie, în urma unui schimb de titluri
de participare;
10. societate achizitoare - societatea care achizi ioneaz o
participa ie, din ac iunile unei societi, în urma unui schimb
de titluri de participare;
11. ramur de activitate - totalitatea activului i
pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de
vedere organizatoric, constituie o activitate independent,
adic o entitate capabil s funcioneze prin propriile
mijloace;
12. societate dintr-un stat membru - orice societate care
îndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) are una dintre formele de organizare prezentate în anexa
nr. 3, care face parte integrant din prezentul titlu;
b) în conformitate cu legislaia fiscal a statului membru,
este considerat ca avându-i sediul fiscal în statul membru i,
în temeiul conven iei încheiate cu un stat ter! privind evitarea
dublei impuneri, nu se consider" c# are sediul fiscal în afara
Uniunii Europene;
c) pl$te%te, în conformitate cu legisla&ia fiscal' a unui
stat membru, f(r) posibilitatea unei op*iuni sau except+ri, unul
dintre impozitele prev,zute în anexa nr. 4, care face parte
integrant- din prezentul titlu, sau un impozit similar
impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
13. transferul sediului social - opera.iunea prin care o
societate european/ sau o societate cooperativ0 european1, f2r3
s4 se lichideze ori f5r6 s7 creeze o societate nou8, î9i
transfer: sediul social din România într-un alt stat membru.
(3) Opera;iunile de fuziune, divizare sub orice form< nu
sunt transferuri impozabile pentru diferen=a dintre pre>ul de
pia?@ al elementelor din activ Ai pasiv transferate Bi valoarea
lor fiscalC.
(4) DispoziDiile alin. (3) se aplicE numai dacF societatea
beneficiarG calculeazH amortizarea Ii orice câJtig sau pierdere,
aferente activelor Ki pasivelor transferate, în concordanLM cu
dispoziNiile care ar fi fost aplicate societOPii cedente dacQ
fuziunea, divizarea sub orice formR nu ar fi avut loc.
(5) În cazul în care provizioanele sau rezervele constituite
au fost anterior deduse la calculul rezultatului fiscal de cStre
societatea cedentT Ui nu provin de la sediile permanente din

strin tate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în
aceleai condiii de deducere, de ctre sediul permanent al
societii beneficiare situat în România, societatea beneficiar
asumându-i astfel drepturile i obliga iile societ ii cedente.
(6) Referitor la opera iunile menionate la alin. (1) lit.
a), în situaia în care societatea cedent înregistreaz
pierdere fiscal, determinat potrivit prezentului titlu,
aceasta se recupereaz de ctre sediul permanent al societii
beneficiare situat în România.
(7) Atunci când o societate beneficiar deine o
participaie la capitalul societii cedente, veniturile
societii beneficiare provenite din anularea participaiei sale
nu se impoziteaz în cazul în care participa!ia societ"#ii
beneficiare la capitalul societ$%ii cedente este mai mare de
10%.
(8) În cazul schimbului de ac&iuni se aplic' urm(toarele:
a) atribuirea, în cazul fuziunii, diviz)rii totale sau al
unui schimb de ac*iuni, a titlurilor de participare reprezentând
capitalul societ+,ii beneficiare ori achizitoare unui
participant al societ-.ii cedente sau achizi/ionate, în schimbul
unor titluri reprezentând capitalul acestei societ01i, nu
reprezint2 transferuri impozabile potrivit prezentului titlu 3i
titlului IV, dup4 caz;
b) atribuirea, în cazul diviz5rii par6iale, a titlurilor de
participare ale societ78ii cedente, reprezentând capitalul
societ9:ii beneficiare, nu reprezint; transferuri impozabile
potrivit prezentului titlu <i titlului IV, dup= caz;
c) dispozi>iile lit. a) se aplic? numai dac@ acAionarul nu
atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscalB mai
mare decât valoarea pe care acestea o aveau înainte de fuziune,
divizare totalC sau schimb de acDiuni;
d) dispoziEiile lit. b) se aplicF numai dacG acHionarul nu
atribuie titlurilor de participare primite Ii celor deJinute în
compania cedentK o valoare fiscalL mai mare decât valoarea
titlurilor deMinute la societatea cedentN înainte de divizarea
parOialP;
e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioarQ a
titlurilor de participare se impoziteazR potrivit prevederilor
prezentului titlu sau ale titlului IV, dupS caz;
f) expresia valoare fiscalT reprezintU valoarea ce este
utilizatV pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, în
scopul determinWrii venitului impozabil ori aportului de capital
al unui participant al societXYii.
(9) DispoziZiile alin. (3)-(8) se aplic[
active.

\i transferului de

(10) În cazul în care activele i pasivele societ ii
cedente din România transferate într-o operaiune de fuziune,
divizare total, divizare parial sau transfer de active includ
i activele i pasivele unui sediu permanent situat într-un alt
stat membru, inclusiv în statul membru în care este rezident
societatea beneficiar , dreptul de impozitare a sediului
permanent respectiv revine statului membru în care este situat
societatea beneficiar .
(11) Reguli aplicabile în cazul transferului sediului social
al unei societ i europene sau al unei societi cooperative
europene:
a) atunci când o societate european sau o societate
cooperativ european transfer sediul social din România întrun alt stat membru, acest transfer al sediului social nu
reprezint transfer impozabil pentru plusvaloarea calculat ca
diferen între preul de pia al elementelor din activ i
pasiv transferate i valoarea lor fiscal, pentru acele active
i pasive ale societ !ii europene ori societ"#ii cooperative
europene, care r$mân efectiv integrate unui sediu permanent al
societ%&ii europene sau al societ'(ii cooperative europene în
România )i care contribuie la generarea profitului ori pierderii
luate în calcul din punct de vedere fiscal;
b) transferul este neimpozabil numai dac* societ+,ile
europene sau societ-.ile cooperative europene calculeaz/
amortizarea 0i orice câ1tiguri sau pierderi aferente activelor
2i pasivelor care r3mân efectiv integrate unui sediu permanent
ca 4i cum transferul sediului social nu ar fi avut loc;
c) provizioanele sau rezervele care anterior transferului
sediului social au fost deduse la calculul rezultatului fiscal
de c5tre societ67ile europene ori societ89ile cooperative
europene :i care nu provin de la sediile permanente din
str;in<tate pot fi preluate, în acelea=i condi>ii de deducere,
de c?tre sediul permanent din România al societ@Aii europene sau
al societBCii cooperative europene;
d) referitor la operaDiunile menEionate la alin. (1) lit.
b), în situaFia în care o societate europeanG sau o societate
cooperativH europeanI înregistreazJ pierdere fiscalK,
determinatL potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereazM
de cNtre sediul permanent al societOPii europene ori al
societQRii cooperative europene situat în România;
e) transferul sediului social al societSTilor europene sau
al societUVilor cooperative europene nu trebuie sW determine
impozitarea venitului, profitului sau plusvalorii acXionarilor.
(12) Prevederile prezentului articol nu se aplicY atunci
când fuziunea, divizarea sub orice formZ, transferul de active
sau schimbul de ac[iuni:

a) are drept consecin frauda i evaziunea fiscal
constatat în condiiile legii;
b) are drept efect faptul c o societate, implicat sau nu
în operaiune, nu mai îndepline te condi iile necesare
reprezent rii angaja ilor în organele de conducere ale
societ ii, în conformitate cu acordurile în vigoare înainte de
operaiunea respectiv. Aceast prevedere se aplic în msura în
care în societile la care face referire prezentul articol nu
se aplic dispoziiile comunitare care conin norme echivalente
privind reprezentarea angajailor în organele de conducere ale
societii.
(13) Dispoziiile prezentului articol transpun prevederile
Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009
privind regimul fiscal comun care se aplic fuziunilor,
divizrilor, divizrilor par iale, cesion!rii de active "i
schimburilor de ac#iuni între societ$%ile din state membre
diferite &i transferului sediului social al unei SE sau SCE
între statele membre, publicat' în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 310 din 25 noiembrie 2009, cu
amendamentele ulterioare.
ART. 34
Asocieri cu sau f(r) personalitate juridic*
(1) Într-o asociere f+r, personalitate juridic- între dou.
sau mai multe persoane juridice române, veniturile /i
cheltuielile înregistrate se atribuie fiec0rui asociat, conform
prevederilor contractului de asociere.
(2) Veniturile 1i cheltuielile determinate de opera2iunile
asocierii, transmise pe baz3 de decont fiec4rui asociat,
potrivit reglement5rilor contabile aplicabile, se iau în calcul
pentru determinarea profitului impozabil al fiec6rui asociat.
Documentele justificative aferente opera7iunilor asocierii sunt
cele care au stat la baza înregistr8rii în eviden9a contabil: de
c;tre persoana desemnat< de asocia=i, conform prevederilor
contractului de asociere.
(3) Persoana juridic> român?, partener@ într-o asociere cu
personalitate juridicA, înregistratB într-un stat strCin, la
stabilirea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor
prezentului titlu, va lua în calcul Di veniturile/cheltuielile
atribuite, respectiv repartizErile de profit primite, dupF caz,
conform prevederilor contractuale.
ART. 35
Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în
România, înfiinGate potrivit legislaHiei europene, Ii

persoanelor juridice strine care au locul de exercitare a
conducerii efective în România
Prevederile referitoare la persoana juridic român cuprinse
în art. 24, art. 27 alin. (9), art. 32, 34, 38, precum i art.
39 se aplic în aceleai condiii i situaii persoanelor
juridice cu sediul în România, înfiin ate potrivit legisla iei
europene, i persoanelor juridice str ine care au locul de
exercitare a conducerii efective în România.
CAP. III
Aspecte fiscale interna ionale
ART. 36
Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
(1) Persoanele juridice strine care desfoar activitate
prin intermediul unui sediu permanent în România au obligaia de
a plti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este
atribuibil sediului permanent.
(2) Rezultatul fiscal se determin în conformitate cu
regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu, în
urmtoarele condiii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent
se iau în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal;
b) numai cheltuielile efectuate în scopul obinerii acestor
venituri se iau în calcul pentru determinarea rezultatului
fiscal.
(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determin
prin tratarea acestuia ca persoan separat i prin utilizarea
regulilor preurilor de transfer la stabilirea valorii de pia
a unui transfer fcut între persoana juridic str!in" #i sediul
s$u permanent. Pentru cheltuielile alocate sediului permanent de
c%tre sediul s&u principal, documentele justificative trebuie s'
includ( dovezi privind suportarea efectiv) a costurilor *i
alocarea rezonabil+ a acestor costuri c,tre sediul permanent
utilizând regulile pre-urilor de transfer.
(4) În situa.ia în care, înainte de sfâr/itul unui an
fiscal, nu se determin0 dac1 activit23ile unui nerezident în
România vor fi pe o durat4 suficient5 pentru a deveni un sediu
permanent, veniturile 6i cheltuielile acelui an fiscal vor fi
luate în considerare în urm7torul an fiscal, în situa8ia în care
durata legal9 de 6 luni sau termenul prev:zut în conven;ia de
evitare a dublei impuneri, dup< caz, sunt dep=>ite. Din
impozitul pe profit datorat de sediul permanent, de la începutul
activit?@ii, se scad, dacA au fost plBtite în perioada
anterioarC înregistrDrii sediului permanent, potrivit titlului
VI, sumele reprezentând impozite cu reEinere la sursF.

(5) În situaia în care persoana juridic str in îi
desfoar activitatea în România printr-un singur sediu
permanent, acesta este i sediul permanent desemnat pentru
îndeplinirea obliga iilor care revin potrivit prezentului titlu.
ART. 37
Rezultatul fiscal al persoanei juridice str ine care î i
desf oar activitatea prin intermediul mai multor sedii
permanente în România
(1) Persoana juridic strin care desfoar activitatea
prin intermediul mai multor sedii permanente în România are
obligaia s stabileasc unul dintre aceste sedii ca sediu
permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaiilor care îi
revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent
desemnat se cumuleaz veniturile, respectiv cheltuielile
sediilor permanente aparinând aceleiai persoane juridice
strine.
(2) Rezultatul fiscal al persoanei juridice strine care îi
desf oar! activitatea prin intermediul mai multor sedii
permanente se determin" la nivelul sediului permanent desemnat
s# îndeplineasc$ obliga%iile care îi revin potrivit prezentului
titlu, în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în
urm&toarele condi'ii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiec(rui sediu
permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent
desemnat pentru a îndeplini obliga)iile fiscale;
b) numai cheltuielile efectuate în scopul ob*inerii
veniturilor fiec+rui sediu permanent se transmit spre a fi
cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini
obliga,iile fiscale.
(3) Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent desemnat
se determin- pe baza veniturilor .i cheltuielilor înregistrate
de fiecare sediu permanent apar/inând aceleia0i persoane
juridice str1ine, cu respectarea prevederilor alin. (2), 2i prin
utilizarea regulilor pre3urilor de transfer la stabilirea
valorii de pia45 a unui transfer f6cut între persoana juridic7
str8in9 :i sediul s;u permanent. Pentru cheltuielile alocate de
c<tre sediul s=u principal, celelalte documente justificative
trebuie s> includ? dovezi privind suportarea efectiv@ a
costurilor Ai alocarea rezonabilB a acestor costuri cCtre sediul
permanent utilizând regulile preDurilor de transfer.
(4) Sediul permanent desemnat în România calculeazE, declarF
Gi plHteIte obligaJiile ce revin potrivit titlului II, pe baza
veniturilor Ki cheltuielilor înregistrate de toate sediile
permanente care aparLin aceleiaMi persoane juridice strNine.

(5) În situaia în care sediul fix care îndeplinete
obliga iile fiscale potrivit titlului VII constituie i sediu
permanent în sensul art. 8, sediul fix este i sediul permanent
desemnat pentru îndeplinirea obligaiilor care revin potrivit
prezentului titlu.
ART. 38
Veniturile unei persoane juridice strine obinute din
transferul propriet ilor imobiliare situate în România sau al
oric ror drepturi legate de aceste propriet i, veniturile din
exploatarea resurselor naturale situate în România i veniturile
din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deinute la o
persoan juridic român
(1) Persoanele juridice strine au obligaia de a plti
impozit pe profit pentru rezultatul fiscal aferent urmtoarelor
activiti/operaiuni:
a) transferul proprietilor imobiliare situate în România,
inclusiv din închirierea sau cedarea folosinei proprietii sau
a oricror drepturi legate de aceast proprietate imobiliar ;
b) vânzarea-cesionarea titlurilor de participare de!inute la
o persoan" juridic# român$, dac% nu sunt îndeplinite condi&iile
prev'zute la art. 23 lit. i), în urm(toarele cazuri:
1. nu se face dovada reziden)ei într-un stat cu care România
are încheiat* conven+ie de evitare a dublei impuneri;
2. între România ,i statul de reziden-. al persoanei
juridice str/ine care înstr0ineaz1 titlurile de participare nu
este încheiat2 conven3ie de evitare a dublei impuneri;
3. dreptul de impozitare revine României, în condi4iile
aplic5rii prevederilor conven6iilor de evitare a dublei
impuneri;
c) exploatarea resurselor naturale situate în România,
inclusiv vânzarea-cesionarea oric7rui drept aferent acestor
resurse naturale.
(2) Persoana juridic8 str9in: care ob;ine veniturile
men<ionate la alin. (1) are obliga=ia de a declara >i pl?ti
impozit pe profit, potrivit art. 41 @i 42.
ART. 39
Evitarea dublei impuneri
(1) Impozitul plAtit unui stat strBin se scade din impozitul
pe profit, dacC se aplicD prevederile convenEiei de evitare a
dublei impuneri încheiate între România Fi statul strGin.
(2) DacH o persoanI juridicJ românK obLine venituri dintr-un
stat strMin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri

supuse unui impozit cu reinere la surs care, potrivit
prevederilor conven iei de evitare a dublei impuneri încheiate
de România cu un alt stat, pot fi impuse în cellalt stat, iar
respectiva convenie prevede ca metod de evitare a dublei
impuneri metoda creditului, impozitul pltit ctre statul
strin, fie direct, fie indirect, prin re inerea i virarea de o
alt persoan , se scade din impozitul pe profit determinat
potrivit prevederilor prezentului titlu.
(3) Dac o persoan juridic strin rezident într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaiul Economic
European îi desfoar activitatea în România printr-un sediu
permanent i acel sediu permanent obine venituri dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din
Spaiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate
atât în România, cât i în statul unde au fost obinute
veniturile, atunci impozitul pltit în statul de unde au fost
obinute veniturile, fie direct, fie indirect, prin reinerea i
virarea de o alt! persoan", se deduce din impozitul pe profit ce
se determin# potrivit prevederilor prezentului titlu.
(4) Prin excep$ie de la prevederile alin. (1), impozitul
pl%tit de un sediu permanent din România pentru veniturile
ob&inute dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un
stat din Spa'iul Economic European este dedus în România, dac(:
a) venitul a fost ob)inut de sediul permanent din România al
unei persoane juridice str*ine rezidente într-un stat membru al
Uniunii Europene sau într-un stat din Spa+iul Economic European;
b) venitul a fost ob,inut dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spa-iul Economic
European; .i
c) se prezint/ documenta0ia corespunz1toare, conform
prevederilor legale, din care s2 rezulte faptul c3 impozitul a
fost pl4tit în acel stat membru al Uniunii Europene sau în acel
stat din Spa5iul Economic European.
(5) Prevederile alin. (3) 6i (4) nu se aplic7 sediilor
permanente din România ale persoanelor juridice str8ine
rezidente într-un stat din Spa9iul Economic European, altul
decât un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are
încheiat un instrument juridic în baza c:ruia s; se realizeze
schimbul de informa<ii.
(6) Creditul acordat pentru impozitele pl=tite unui stat
str>in într-un an fiscal nu poate dep?@i impozitul pe profit,
calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevAzute la
art. 17 la profitul impozabil obBinut în statul strCin,
determinat în conformitate cu regulile prevDzute în prezentul
titlu, sau la venitul obEinut din statul strFin. Creditul se
acordG din impozitul pe profit calculat pentru anul în care

impozitul a fost pltit statului str in, dac se prezint
documentaia corespunztoare, conform prevederilor legale, care
atest plata impozitului în strintate.
(7) Când o persoan juridic român realizeaz profituri
dintr-un stat str in prin intermediul unui sediu permanent care,
potrivit prevederilor conveniei de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu un alt stat, pot fi impuse în cellalt
stat, iar respectiva convenie prevede ca metod de evitare a
dublei impuneri metoda scutirii, profiturile vor fi scutite de
impozit pe profit în România.
ART. 40
Pierderi fiscale externe
Orice pierdere realizat printr-un sediu permanent situat
într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al
Asociaiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat
cu care România nu are încheiat o convenie de evitare a dublei
impuneri este deductibil doar din veniturile obinute de sediul
permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printrun sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat,
pe fiecare surs de venit. Pierderile neacoperite se reporteaz
i se recupereaz în urmtorii 5 ani fiscali consecutivi.
CAP. III^1
Norme împotriva practicilor de evitare a obligaiilor
fiscale care au inciden direct asupra func!ion"rii pie#ei
interne
(la 01-01-2018 Titlul II a fost completat de Punctul 5,
Articolul I din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
ART. 40^1
Defini(ii specifice
În sensul prezentului capitol, termenii )i expresiile de mai
jos au urm*toarele semnifica+ii:
1. costurile îndator,rii - cheltuiala reprezentând dobânda
aferent- tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente
din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte
cheltuieli suportate în leg.tur/ cu ob0inerea de finan1are
potrivit reglement2rilor legale în vigoare, cum ar fi, dar f3r4
a se limita la acestea: pl56i în cadrul împrumuturilor cu
participare la profit, dobânzi imputate la instrumente cum ar fi
obliga7iunile convertibile 8i obliga9iunile cu cupon zero, sume

în cadrul unor mecanisme de finanare alternative cum ar fi
«finan ele islamice», costul de finanare al plilor de leasing
financiar, dobânda capitalizat inclus în valoarea contabil a
unui activ aferent sau amortizarea dobânzii capitalizate, sume
calculate pe baza unui randament al finan rii în temeiul
normelor privind pre urile de transfer acolo unde este cazul,
dobânzi no ionale în cadrul unor instrumente financiare derivate
sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente
împrumuturilor unei entit i, anumite câtiguri i pierderi
generate de diferenele de curs valutar la împrumuturi i
instrumente legate de obinerea de finanare, comisioane de
garantare pentru mecanisme de finanare, comisioane de
intermediere i costuri similare aferente împrumuturilor de
fonduri;
2. costurile excedentare ale îndatorrii - suma cu care
costurile îndatorrii unui contribuabil depesc veniturile din
dobânzi i alte venituri echivalente din punct de vedere
economic pe care le primete contribuabilul;
3. perioad fiscal - perioada impozabil stabilit potrivit
prevederilor art. 16;
4. întreprindere asociat - oricare dintre urm!toarele
situa"ii:
a) o entitate în care contribuabilul de#ine direct sau
indirect o participa$ie, %i anume drepturi de vot sau de&ineri
de capital în propor'ie de 25% sau mai mult, sau are dreptul s(
primeasc) 25% sau mai mult din profitul entit*+ii respective;
b) o persoan, fizic- sau o entitate care de.ine direct sau
indirect o participa/ie, 0i anume drepturi de vot sau de1ineri
de capital în propor2ie de 25% sau mai mult într-un
contribuabil, sau are dreptul s3 primeasc4 25% sau mai mult din
profitul contribuabilului;
c) în cazul în care o persoan5 fizic6 sau o entitate de7ine
direct sau indirect o participa8ie de 25% sau mai mult într-un
contribuabil 9i în una sau mai multe entit:;i, toate entit<=ile
în cauz>, inclusiv contribuabilul, sunt considerate
întreprinderi asociate;
5. întreprindere financiar? - oricare dintre urm@toarele
entitABi:
a) o instituCie de credit sau o întreprindere de investiDii,
potrivit art. 7 alin. (1^1) din OrdonanEa de urgenFG a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituHiile de credit Ii
adecvarea capitalului, aprobatJ cu modificKri Li completMri prin
Legea nr. 227/2007, cu modificNrile Oi completPrile ulterioare,
Qi art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind

emitenii de instrumente financiare i opera iuni de pia, sau
un administrator de fonduri de investiii alternative, astfel
cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind
administratorii de fonduri de investiii alternative, cu
modificrile i complet rile ulterioare, sau o societate de
administrare a unui organism de plasament colectiv în valori
mobiliare, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) i art.
5 alin. (1) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 32/2012
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare i
societile de administrare a investiiilor, precum i pentru
modificarea i completarea Legii nr. 297/2004 privind piaa de
capital, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
10/2015, cu modificrile ulterioare;
b) o întreprindere de asigurare, definit ca fiind un
asigurtor potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr.
237/2015 privind autorizarea i supravegherea activitii de
asigurare i reasigurare, cu modific!rile ulterioare;
c) o întreprindere de reasigurare, definit" ca fiind un
reasigur#tor potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr.
237/2015, cu modific$rile ulterioare;
d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la
art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat, republicat%, cu modific&rile 'i
complet(rile ulterioare;
f) un fond de investi)ii alternative (FIA) administrat de un
AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 20-22 din Legea nr.
74/2015 privind administratorii de fonduri de investi*ii
alternative, cu modific+rile ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din
Ordonan,a de urgen-. a Guvernului nr. 32/2012 , cu modific/rile
ulterioare;
h) o contraparte central0, astfel cum este definit1 la art.
2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European 2i al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum
este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE)
nr. 909/2014 al Parlamentului European 3i al Consiliului;
a);
c);

6. stat membru - are în4elesul dat la art. 24 alin. (5) lit.
7. stat ter5 - are în6elesul dat la art. 24 alin. (5) lit.

8. transferul de active - opera7iunea prin care România
pierde dreptul de a impozita activele transferate, în timp ce
activele r8mân în proprietatea legal9 sau economic: a aceluia;i
contribuabil;

9. transferul rezidenei fiscale - opera iunea prin care
contribuabilul nu mai are rezidena fiscal în România i
dobândete reziden fiscal în alt stat membru sau într-un stat
ter ;
10. transferul unei activit i economice desf urate printrun sediu permanent - operaiunea prin care contribuabilul nu mai
are prezen fiscal în România i dobândete o astfel de
prezen în alt stat membru sau într-un stat ter, fr s
dobândeasc reziden fiscal în acel stat membru sau stat ter.
(la 01-01-2018 Capitolul III^1 din Titlul II a fost
completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANA DE URGEN ! nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 40^2
Reguli privind limitarea deductibilit#$ii dobânzii %i a
altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic
(1) În sensul prezentului articol, costurile excedentare ale
îndator&rii, astfel cum sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2,
care dep'(esc plafonul deductibil prev)zut la alin. (4), sunt
deduse limitat în perioada fiscal* în care sunt suportate, pân+
la nivelul a 10% din baza de calcul stabilit, conform
algoritmului prev-zut la alin. (2).
(2) Baza de calcul utilizat. pentru stabilirea costurilor
excedentare ale îndator/rii, deductibile la calculul
rezultatului fiscal, o reprezint0 diferen1a dintre veniturile 2i
cheltuielile înregistrate conform reglement3rilor contabile
aplicabile, în perioada fiscal4 de referin56, din care se scad
veniturile neimpozabile 7i la care se adaug8 cheltuielile cu
impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndator9rii,
precum :i sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscal;,
determinate potrivit art. 28.
(3) În condi<iile în care baza de calcul are o valoare
negativ= sau egal> cu zero, costurile excedentare ale
îndator?rii sunt nedeductibile în perioada fiscal@ de referinAB
Ci se reporteazD potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadE
fiscalF, costurile excedentare ale îndatorGrii pânH la plafonul
deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de
200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca
NaIionalJ a României valabil pentru ultima zi a
trimestrului/anului fiscal, dupK caz.
(5) Prin excepLie de la alin. (1) Mi (4), în cazul în care
contribuabilul este o entitate independentN, în sensul cO nu
face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate

financiar, i nu are nicio întreprindere asociat i niciun
sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare
ale îndatorrii, în perioada fiscal în care acestea sunt
suportate.
(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) i (4)
costurile excedentare ale îndatorrii rezultate din împrumuturi
utilizate pentru finanarea unui proiect de infrastructur
public pe termen lung care are scopul de a furniza, de a
îmbun t i, de a opera i/sau de a menine un activ de mari
dimensiuni, considerat a fi de interes public general, dac
operatorii de proiect sunt înregistrai în Uniunea European,
iar costurile îndatorrii, activele utilizate în scopul
proiectului i veniturile înregistrate de operatorii de proiect
provin din/sunt în Uniunea European. Excluderea ia în
considerare atât veniturile din dobânzi i alte venituri
echivalente din punct de vedere economic dobânzilor, cât i
cheltuielile reprezentând dobânzi i alte costuri echivalente
dobânzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de
infrastructur public pe termen lung.
(7) Costurile excedentare ale îndatorrii care nu pot fi
deduse în perioada fiscal de calcul în conformitate cu alin.
(1) se reporteaz, fr limit de timp, în anii fiscali urm!tori
în acelea"i condi#ii de deducere, conform prezentului articol.
(8) Pentru contribuabilii care intr$ sub inciden%a
prevederilor alin. (1) &i (4), prin excep'ie de la art. 7 pct.
44 (i 45, valoarea fiscal) a activelor nu include costuri de
dobând* +i alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere
economic.
(9) Regulile prev,zute de prezentul articol sunt aplicabile
-i dobânzilor .i pierderilor nete din diferen/e de curs valutar,
reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi în vigoare
pân0 la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. În cazul entit12ilor
independente prev3zute la alin. (5), dobânzile 4i pierderile
nete din diferen5e de curs valutar, reportate potrivit
prevederilor art. 27 în vigoare pân6 la data de 31 decembrie
2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
(la 01-01-2018 Capitolul III^1 din Titlul II a fost
completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN7A DE URGEN89 nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 40^3
Regimul fiscal al transferurilor de active, de reziden;<
fiscal= >i/sau de activitate economic? desf@AuratB printr-un
sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare

(1) Pentru transferurile de active, de reziden fiscal
i/sau de activitate economic desfurat printr-un sediu
permanent, aa cum sunt definite la pct. 8, 9 i 10 ale art.
40^1, contribuabilul este supus impozitului pe profit, în
conformitate cu urm toarele reguli:

a) se determin diferen a între valoarea de pia  a
activelor, potrivit alin. (10), transferate într-o perioad
impozabil i valoarea lor fiscal, potrivit art. 7 pct. 44 i
45;
b) în cazul în care diferena calculat potrivit lit. a)
reprezint un câtig, asupra acestuia se aplic cota prevzut
la art. 17;
c) în cazul în care diferena calculat potrivit lit. a)
reprezint o pierdere, aceasta se recupereaz din câtigurile
rezultate din opera iuni de aceea!i natur", potrivit modalit#$ii
de recuperare prev%zute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declar& 'i se
pl(te)te, pentru perioada fiscal* de referin+,, potrivit
prevederilor art. 41 -i 42.
(3) Prezentul articol se aplic. în urm/toarele situa0ii:
a) contribuabilul transfer1 active de la sediul central din
România la sediul s2u permanent dintr-un alt stat membru sau
dintr-un stat ter3, în m4sura în care, ca urmare a transferului,
România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transfer5 active de la sediul permanent
din România la sediul central sau la un alt sediu permanent
dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat ter6, în m7sura în
care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a
impozita activele transferate;
c) contribuabilul î8i transfer9 reziden:a fiscal; din
România într-un alt stat membru sau într-un stat ter<, cu
excep=ia acelor active care r>mân legate efectiv de un sediu
permanent în România;
d) contribuabilul transfer? activitatea economic@
desfABuratC în România printr-un sediu permanent cDtre un alt
stat membru sau cEtre un stat terF, în mGsura în care, ca urmare
a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele
transferate.
(4) Contribuabilul care aplicH regulile de la alin. (1)-(3)
beneficiazI de dreptul de eJalonare la platK pentru acest
impozit, prin achitarea în tranLe pe parcursul a cinci ani, dacM
sunt îndeplinite condiNiile prevOzute de Codul de procedurP
fiscalQ Ri dacS se aflT în oricare dintre urmUtoarele situaVii:

a) transfer active de la sediul central din România la
sediul s u permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat
ter care este parte la Acordul privind Spaiul Economic
European, denumit în continuare Acordul privind SEE, iar, ca
urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita
activele transferate;
b) transfer active de la sediul permanent din România la
sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat
membru sau dintr-un stat ter care este parte la Acordul privind
SEE, iar, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a
impozita activele transferate;
c) transfer rezidena fiscal din România într-un alt stat
membru sau într-un stat ter care este parte la Acordul privind
SEE, cu excep ia acelor active care r mân legate efectiv de un
sediu permanent în România;
d) transfer activitatea economic desfurat în România
printr-un sediu permanent ctre un alt stat membru sau ctre un
stat ter care este parte la Acordul privind SEE, în msura în
care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a
impozita activele transferate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplic în ceea ce privete
statele tere care sunt parte la Acordul privind SEE dac
acestea au încheiat un acord cu România sau cu Uniunea European
referitor la asistena reciproc în materie de recuperare a
creanelor fiscale, echivalent cu asistena reciproc prev zut!
în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale c"rei prevederi sunt
transpuse în cadrul capitolului II «Asisten#a reciproc$ în
materie de recuperare a crean%elor legate de taxe, impozite,
drepturi &i alte m'suri» al titlului X «Aspecte interna(ionale»
din Codul de procedur) fiscal*.
(6) E+alonarea la plat, acordat- potrivit alin. (4) î.i
pierde valabilitatea, pe lâng/ cazurile prev0zute în Codul de
procedur1 fiscal2, 3i în urm4toarele cazuri:
a) activele transferate sau activitatea economic5
desf67urat8 printr-un sediu permanent sunt vândute sau sunt
cedate în oricare alt mod;
b) activele transferate sunt ulterior retransferate într-un
stat ter9;
c) reziden:a fiscal; a contribuabilului sau activitatea
economic< transferat= ini>ial din România la un sediu permanent
dintr-un alt stat membru este ulterior retransferat? într-un
stat ter@.

(7) Prevederile de la lit. b) i c) ale alin. (6) nu se
aplic în ceea ce prive te statele tere care sunt pri la
Acordul privind SEE dac acestea au încheiat un acord cu România
sau cu Uniunea European referitor la asistena reciproc în
materie de recuperare a crean elor fiscale, echivalent cu
asisten a reciproc prevzut în Directiva 2010/24/UE a
Consiliului, ale crei prevederi au fost transpuse în cadrul
capitolului II «Asistena reciproc în materie de recuperare a
creanelor legate de taxe, impozite, drepturi i alte msuri» al
titlului X «Aspecte internaionale» din Codul de procedur
fiscal.
(8) Dispoziiile alin. (4)-(6) se completeaz cu prevederile
capitolului IV «Înlesniri la plat» din cadrul titlului VII
«Colectarea creanelor fiscale» din Codul de procedur fiscal.
(9) În cazul transferului activelor, al rezidenei fiscale
sau al activit !ii economice desf"#urate printrun sediu
permanent, din alt stat membru în România, prin excep$ie de la
art. 7pct. 44 %i 45, valoarea fiscal& a acestor active,
utilizat' la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea
stabilit( de c)tre statul membru al contribuabilului sau al
sediului permanent care a efectuat transferul în România,
întrebuin*at+ pentru calculul impozitului pe profit la momentul
pierderii dreptului de impozitare de c,tre cel-lalt stat membru,
în afar. de cazul în care aceast/ valoare nu reflect0 valoarea
de pia12.
(10) În sensul alin. (1) 3i (9), prin valoare de pia45 se
în6elege suma în schimbul c7reia un activ poate fi transferat
sau obliga8iile reciproce pot fi stinse între cump9r:tori ;i
vânz<tori independen=i interesa>i, într-o tranzac?ie direct@.
Valoarea de piaAB se stabileCte potrivit prevederilor art. 11.
(11) Sub condiDia stabilirii faptului cE activele
transferate revin în termen de maximum 12 luni în România,
prezentul articol nu se aplicF transferurilor de active legate
de: finanGarea prin instrumente financiare sau constituite ca
garanHie, îndeplinirea anumitor cerinIe prudenJiale de capital
sau de gestionare a lichiditKLilor.
(la 01-01-2018 Capitolul III^1 din Titlul II a fost
completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANMA DE URGENNO nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicatP în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 40^4
Regula generalQ antiabuz
(1) În scopul calculRrii obligaSiilor fiscale, nu se ia în
considerare un demers sau o serie de demersuri care, având în
vedere toate faptele Ti circumstanUele relevante, nu sunt

oneste, fiind întreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre
scopurile principale de a obine un avantaj fiscal care
contravine obiectului sau scopului urmrit prin prevederile
fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau
p ri.
(2) În sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri
sunt considerate ca nefiind oneste în msura în care nu sunt
întreprinse din motive comerciale valabile care reflect
realitatea economic, astfel cum prevede art. 11.
(3) În cazul în care un demers sau o serie de demersuri nu
este/sunt luat/luate în considerare în conformitate cu alin.
(1), obligaia fiscal se calculeaz în conformitate cu
prezentul titlu.
(la 01-01-2018 Capitolul III^1 din Titlul II a fost
nr.
completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 40^5
Reguli privind societile strine controlate
(1) O entitate este considerat societate strin controlat
i i se aplic prevederile prezentului articol, dac sunt
îndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) contribuabilul, singur sau împreun cu întreprinderile
sale asociate, deine o participaie direct sau indirect de
mai mult de 50% din drepturile de vot sau deine direct sau
indirect mai mult de 50% din capitalul entit !ii sau are dreptul
s" primeasc# mai mult de 50% din profiturile entit$%ii
respective;
b) impozitul pe profit pl&tit efectiv pentru profiturile
sale de c'tre entitatea sau sediul permanent este mai mic decât
diferen(a dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de
la entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu
prevederile prezentului titlu )i impozitul pe profit pl*tit
efectiv pentru profiturile sale de c+tre entitate sau de c,tre
sediul permanent. În sensul prezentei litere, nu este luat în
considerare sediul permanent al unei entit-.i tratate ca
societate str/in0 controlat1, în m2sura în care sediul nu este
supus impozit3rii sau este scutit de impozit în jurisdic4ia
societ56ii str7ine controlate respective.
(2) Prevederile prezentului articol se aplic8 9i sediilor
permanente din state membre/state ter:e ale unui contribuabil
pl;titor de impozit pe profit, ale c<ror profituri nu sunt
supuse impozit=rii sau sunt scutite de impozit în România.

(3) În cazul în care o entitate sau un sediu permanent este
considerat/considerat societate str in controlat, potrivit
prevederilor alin. (1), contribuabilul pltitor de impozit pe
profit care o controleaz include în baza impozabil veniturile
nedistribuite ale entitii care au provenit din urm toarele:
a) dobânzi sau orice alte venituri generate de active
financiare;
b) redeven e sau orice alte venituri generate de drepturi de
proprietate intelectual ;
c) dividende i venituri din transferul titlurilor de
participare;
d) venituri din leasing financiar;
e) venituri din activit i de asigurare, activiti bancare
sau alte activiti financiare;
f) venituri de la societi care le obin din bunuri i
servicii cumprate de la întreprinderi asociate i sunt vândute
acestora fr nicio valoare economic adugat sau cu o valoare
adugat mic .
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplic! în cazul în care
societatea str"in# controlat$ desf%&oar' o activitate economic(
semnificativ), sus*inut+ de personal, echipamente, active ,i
spa-ii, astfel cum o demonstreaz. faptele /i circumstan0ele
relevante, precum 1i în cazul în care societatea str2in3
controlat4 î5i are reziden6a fiscal7 sau este situat8 într-un
stat ter9 care este parte la Acordul privind SEE.
(5) Nu sunt considerate societ:;i str<ine controlate în
conformitate cu prevederile alin. (1) =i (2) urm>toarele:
a) entitatea sau sediul permanent, dac? aceasta/acesta
înregistreaz@ într-o perioadA fiscalB venituri din categoriile
prevCzute de alin. (3), reprezentând o treime sau mai puDin de o
treime din totalul veniturilor înregistrate în perioada fiscalE
de calcul;
b) întreprinderea financiarF care înregistreazG într-o
perioadH fiscalI venituri de natura celor prevJzute la alin. (3)
care provin din operaKiuni desfLMurate cu contribuabilul român
sau cu întreprinderile asociate ale acestuia, reprezentând o
treime sau mai puNin de o treime din totalul veniturilor
înregistrate de întreprinderea financiarO.
(6) Veniturile prevPzute la alin. (3) se includ în baza
impozabilQ a contribuabilului plRtitor de impozit pe profit,
potrivit dispoziSiilor prezentului titlu, proporTional cu
participaUia contribuabilului în entitate, astfel cum este
definitV la alin. (1) lit. a).

(7) Veniturile prevzute de alin. (3) se includ în baza
impozabil a contribuabilului, aferent perioadei sale fiscale
în cursul creia se încheie perioada fiscal a entitii
controlate/sediului permanent.
(8) Pierderile fiscale înregistrate de un sediu permanent
calificat, potrivit alin. (1) i (2), ca entitate strin
controlat , urmeaz regimul instituit la art. 40.
(9) Pentru evitarea dublei impuneri, în situa ia în care
entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit
distribuit este deja inclus în veniturile impozabile ale
contribuabilului în temeiul prezentului articol, cuantumul
veniturilor incluse anterior în baza impozabil a
contribuabilului se deduce în perioada fiscal în care se
calculeaz cuantumul impozitului datorat pentru profitul
distribuit.
(10) Pentru evitarea dublei impuneri, în cazul în care
contribuabilul cedeaz participaia sa într-o entitate
controlat sau activitatea economic desfurat printr-un sediu
permanent, iar o parte a încasrilor din cedare a fost inclus
anterior în baza impozabil a contribuabilului, în temeiul
prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce în perioada
fiscal în care se calculeaz cuantumul impozitului datorat
pentru încasrile respective.
(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat,
potrivit prevederilor art. 39, impozitul pltit unui stat strin
de ctre entitatea controlat /sediul s!u permanent.
(la 01-01-2018 Capitolul III^1 din Titlul II a fost
completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 40^6
Compatibilitatea cu legisla&ia european'
Dispozi(iile prezentului capitol transpun prevederile
Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de
stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a
obliga)iilor fiscale care au inciden*+ direct, asupra
func-ion.rii pie/ei interne, publicat0 în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu excep1ia
prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor
hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amânat,
potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, pân2 la 31
decembrie 2019, din necesitatea continu3rii lucr4rilor.
(la 01-01-2018 Capitolul III^1 din Titlul II a fost
completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN5A DE URGEN67 nr.

79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
CAP. IV
Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale
ART. 41
Declararea i plata impozitului pe profit
(1) Calculul, declararea i plata impozitului pe profit, cu
excepiile prevzute de prezentul articol, se efectueaz
trimestrial, pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare
încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea i plata
impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se
efectueaz pân la termenul de depunere a declara iei privind
impozitul pe profit prevzut la art. 42. Nu intr sub incidena
acestor prevederi contribuabilii care se dizolv cu lichidare,
pentru perioada cuprins între prima zi a anului fiscal urmtor
celui în care a fost deschis procedura lichidrii i data
închiderii procedurii de lichidare.
(2) Contribuabilii, alii decât cei prevzui la alin. (4)
i (5), pot opta pentru calculul, declararea i plata
impozitului pe profit anual, cu pli anticipate, efectuate
trimestrial. Termenul pân la care se efectueaz plata
impozitului anual este termenul de depunere a declara iei
privind impozitul pe profit, prev!zut la art. 42.
(3) Op"iunea pentru sistemul anual de declarare #i plat$ a
impozitului pe profit se efectueaz% la începutul anului fiscal
pentru care se solicit& aplicarea prevederilor alin. (2).
Op'iunea este obligatorie pentru cel pu(in 2 ani fiscali
consecutivi. Ie)irea din sistemul anual de declarare *i plat+ a
impozitului se efectueaz, la începutul anului fiscal pentru care
se solicit- aplicarea prevederilor alin. (1). Contribuabilii
comunic. organelor fiscale competente modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare /i plat0 a impozitului pe profit,
potrivit prevederilor Codului de procedur1 fiscal2, pân3 la data
de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Contribuabilii care intr4 sub inciden5a prevederilor art. 16
alin. (5) comunic6 organelor fiscale teritoriale modificarea
sistemului anual/trimestrial de declarare 7i plat8 a impozitului
pe profit, în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal
modificat.
(4) Institu9iile de credit - persoane juridice române :i
sucursalele din România ale institu;iilor de credit - persoane
juridice str<ine - au obliga=ia de a declara >i pl?ti impozit pe
profit anual, cu pl@Ai anticipate efectuate trimestrial.
Termenul pânB la care se efectueazC plata impozitului anual este
termenul de depunere a declaraDiei privind impozitul pe profit,
prevEzut la art. 42.

(5) Urmtorii contribuabili au obligaia de a declara i
pl ti impozitul pe profit, astfel:
a) persoanele juridice române prevzute la art. 15 au
obligaia de a declara i plti impozitul pe profit, anual, pân
la data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor celui pentru
care se calculeaz impozitul, cu excep ia celor care intr sub
inciden a prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligaia s
depun declaraia i s plteasc impozitul pe profit aferent
anului fiscal respectiv pân la data de 25 a celei de-a doua
luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
b) contribuabilii care obin venituri majoritare din cultura
cerealelor, a plantelor tehnice i a cartofului, pomicultur i
viticultur au obligaia de a declara i de a plti impozitul pe
profit anual, pân la data de 25 februarie inclusiv a anului
urm tor celui pentru care se calculeaz! impozitul, cu excep"ia
celor care intr# sub inciden$a prevederilor art. 16 alin. (5),
care au obliga%ia s& depun' declara(ia )i s* pl+teasc, impozitul
pe profit aferent anului fiscal respectiv pân- la data de 25 a
celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal
modificat;
c) contribuabilii prev.zu/i la art. 13 alin. (1) lit. d) au
obliga0ia de a declara 1i pl2ti impozit pe profit trimestrial,
conform alin. (1).
(6) Contribuabilii, al3ii decât cei prev4zu5i la alin. (4)
6i (5), aplic7 sistemul de declarare 8i plat9 prev:zut la alin.
(1) în anul pentru care se datoreaz; impozit pe profit, dac< în
anul precedent se încadreaz= în una dintre urm>toarele situa?ii:
a) au fost nou-înfiin@aAi, cu excepBia contribuabililor nouînfiinCaDi ca efect al unor operaEiuni de reorganizare efectuate
potrivit legii;
b) au înregistrat pierdere fiscalF sau nu au datorat impozit
pe profit anual, cu excepGia prevHzutI la alin. (11);
c) s-au aflat în inactivitate temporarJ sau au declarat pe
propria rKspundere cL nu desfMNoarO activitPQi la sediul
social/sediile secundare, situaRii înscrise, potrivit
prevederilor legale, în registrul comerSului sau în registrul
Tinut de instanUele judecVtoreWti competente, dupX caz;
d) au fost plYtitori de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.
(7) Prin excepZie de la prevederile alin. (8),
contribuabilii prev[zu\i la alin. (4) nou-înfiin]a^i, înfiin_a`i
în cursul anului precedent sau care la sfâraitul anului fiscal
precedent înregistreazb pierdere fiscalc, respectiv nu au

datorat impozit pe profit anual, efectueaz pl i anticipate în
contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din
aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al
perioadei pentru care se efectueaz plata anticipat, pân la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care
se efectueaz plata anticipat, pentru trimestrele I-III.
Definitivarea i plata impozitului pe profit aferent anului
fiscal respectiv se efectueaz pân la termenul de depunere a
declara iei privind impozitul pe profit prev zut la art. 42. Nu
intr sub incidena acestor prevederi contribuabilii care se
dizolv cu lichidare, pentru perioada cuprins între prima zi a
anului fiscal urmtor celui în care a fost deschis procedura
lichidrii i data închiderii procedurii de lichidare.
(8) Contribuabilii care aplic sistemul de declarare i
plat a impozitului pe profit anual, cu pli anticipate
efectuate trimestrial, determin plile anticipate trimestriale
în sum de o ptrime din impozitul pe profit datorat pentru anul
precedent, actualizat cu indicele pre urilor de consum, estimat
cu ocazia elabor!rii bugetului ini"ial al anului pentru care se
efectueaz# pl$%ile anticipate, pân& la data de 25 inclusiv a
lunii urm'toare trimestrului pentru care se efectueaz( plata, cu
excep)ia pl*+ii anticipate aferente trimestrului IV care se
declar, -i se pl.te/te pân0 la data de 25 decembrie, respectiv
pân1 la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.
Contribuabilii care intr2 sub inciden3a prevederilor art. 16
alin. (5) actualizeaz4 pl56ile anticipate trimestriale cu
ultimul indice al pre7urilor de consum comunicat pentru anul în
care începe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru
anul precedent, pe baza c8ruia se determin9 pl:;ile anticipate
trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform
declara<iei privind impozitul pe profit. Nu intr= sub inciden>a
acestor prevederi contribuabilii care se dizolv? cu lichidare,
pentru perioada cuprins@ între prima zi a anului fiscal urmAtor
celui în care a fost deschisB procedura lichidCrii Di data
închiderii procedurii de lichidare.
(9) În cazul contribuabililor care aplicE reglementFrile
contabile conforme cu Standardele internaGionale de raportare
financiarH, plIJile anticipate trimestriale se efectueazK în
sumL de o pMtrime din impozitul pe profit aferent anului
precedent determinat potrivit alin. (8), fNrO a lua în calcul
influenPa ce provine din aplicarea prevederilor art. 21.
(10) Prin excepQie de la prevederile alin. (8),
contribuabilii care aplicR sistemul de declarare Si platT a
impozitului pe profit prevUzut la alin. (2) Vi care, în primul
an al perioadei obligatorii prevWzute la alin. (3),
înregistreazX pierdere fiscalY, respectiv nu au datorat impozit
pe profit anual, pentru cel de-al doilea an al perioadei

obligatorii efectueaz pl i anticipate în contul impozitului pe
profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit
asupra profitului contabil al perioadei pentru care se
efectueaz plata anticipat pân la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare trimestrului pentru care se efectueaz plata
anticipat, pentru trimestrele I-III. Definitivarea i plata
impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se
efectueaz pân la termenul de depunere a declara iei privind
impozitul pe profit prev zut la art. 42.
(11) În cazul contribuabililor care aplic sistemul de
declarare i plat a impozitului pe profit prevzut la alin. (2)
i care, în anul precedent, au beneficiat de scutiri de la plata
impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se
calculeaz i se efectueaz plile anticipate nu mai
beneficiaz de facilitile fiscale respective, impozitul pe
profit pentru anul precedent, pe baza cruia se determin
plile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform
declaraiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent,
luându-se în calcul i impozitul pe profit scutit.
(12) În cazul urm!toarelor opera"iuni de reorganizare
efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplic# sistemul de
declarare $i plat% a impozitului pe profit anual, cu pl&'i
anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit
pentru anul precedent, ca baz( de determinare a pl)*ilor
anticipate, potrivit urm+toarelor reguli:
a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe
persoane juridice române, începând cu trimestrul în care
opera,iunile respective produc efecte, potrivit legii, însumeazimpozitul pe profit datorat de ace.tia pentru anul precedent cu
impozitul pe profit datorat pentru acela/i an de celelalte
societ01i cedente;
b) contribuabilii înfiin2a3i prin fuziunea a dou4 sau mai
multe persoane juridice române însumeaz5 impozitul pe profit
datorat pentru anul precedent de societ67ile cedente. În
situa8ia în care toate societ9:ile cedente înregistreaz;
pierdere fiscal< în anul precedent, contribuabilii nouînfiin=a>i determin? pl@Aile anticipate potrivit prevederilor
alin. (7) Bi (10);
c) contribuabilii înfiinCaDi prin divizarea sub orice formE
a unei persoane juridice române împart impozitul pe profit
datorat pentru anul precedent de societatea cedentF proporGional
cu valoarea activelor Hi pasivelor transferate, conform
proiectului întocmit potrivit legii. În situaIia în care
societatea cedentJ înregistreazK pierdere fiscalL în anul
precedent, contribuabilii nouînfiinMaNi determinO plPQile
anticipate potrivit prevederilor alin. (7) Ri (10);

d) contribuabilii care primesc active i pasive prin
operaiuni de divizare sub orice form a unei persoane juridice
române, începând cu trimestrul în care opera iunile respective
produc efecte, potrivit legii, însumeaz impozitul pe profit
datorat de acetia pentru anul precedent cu impozitul pe profit
datorat pentru anul precedent de societatea cedent, recalculat
proporional cu valoarea activelor i pasivelor transferate,
conform proiectului întocmit potrivit legii;
e) contribuabilii care transfer , potrivit legii, o parte
din patrimoniu uneia sau mai multor societ i beneficiare,
începând cu trimestrul în care opera iunile respective produc
efecte, potrivit legii, recalculeaz impozitul pe profit datorat
pentru anul precedent proporional cu valoarea activelor i
pasivelor meninute de ctre persoana juridic care transfer
activele.
(13) În cazul contribuabililor care aplic sistemul de
declarare i plat a impozitului pe profit anual, cu pli
anticipate efectuate trimestrial, i care, în cursul anului,
devin sedii permanente ale persoanelor juridice strine ca
urmare a operaiunilor prevzute la art. 33, începând cu
trimestrul în care operaiunile respective produc efecte,
potrivit legii, aplic urmtoarele reguli pentru determinarea
pl !ilor anticipate datorate:
a) în cazul fuziunii prin absorb"ie, sediul permanent
determin# pl$%ile anticipate în baza impozitului pe profit
datorat pentru anul precedent de c&tre societatea cedent';
b) în cazul diviz(rii totale, diviz)rii par*iale +i
transferului de active, sediile permanente determin, pl-.ile
anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul
precedent de societatea cedent/, recalculat pentru fiecare sediu
permanent, propor0ional cu valoarea activelor 1i pasivelor
transferate, potrivit legii. Societ23ile cedente care nu
înceteaz4 s5 existe în urma efectu6rii unei astfel de
opera7iuni, începând cu trimestrul în care opera8iunile
respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaz9 pl:;ile
anticipate datorate potrivit regulilor prev<zute la alin. (12)
lit. e).
(14) Contribuabilii care aplic= sistemul de declarare >i
plat? a impozitului pe profit anual, cu pl@Ai anticipate
efectuate trimestrial, implicaBi în operaCiuni transfrontaliere,
altele decât cele prevDzute la alin. (13), aplicE urmFtoarele
reguli în vederea determinGrii impozitului pe profit pentru anul
precedent, în baza cHruia se determinI plJKile anticipate:
a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe
persoane juridice strLine, începând cu trimestrul în care

operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul
pe profit pentru anul precedent, în baza cruia se determin
plile anticipate, este impozitul pe profit datorat de
societatea absorbant în anul fiscal precedent celui în care se
realizeaz operaiunea;
b) contribuabilii care absorb cel puin o persoan juridic
român
i cel pu in o persoan juridic strin, începând cu
trimestrul în care operaiunea respectiv produce efecte,
potrivit legii, însumeaz impozitul pe profit datorat de acetia
pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru
acelai an de celelalte societi române cedente;
c) contribuabilii înfiinai prin fuziunea uneia sau mai
multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane
juridice strine însumeaz impozitul pe profit datorat de
societile române cedente. În situaia în care toate
societ !ile cedente române înregistreaz" pierdere fiscal# în
anul precedent, contribuabilul nou-înfiin$at determin% pl&'ile
anticipate potrivit prevederilor alin. (7) (i (10).
(15) Contribuabilii care intr) sub inciden*a prevederilor
art. 16 alin. (5), pentru primul an fiscal modificat, aplic+ ,i
urm-toarele reguli de declarare .i plat/ a impozitului pe
profit:
a) contribuabilii care declar0 1i pl2tesc impozitul pe
profit trimestrial 3i pentru care anul fiscal modificat începe
în a doua, respectiv în a treia lun4 a trimestrului
calendaristic, prima lun5, respectiv primele dou6 luni ale
trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un
trimestru, pentru care contribuabilul are obliga7ia declar8rii
9i pl:;ii impozitului pe profit, pân< la data de 25 inclusiv a
primei luni urm=toare încheierii trimestrului calendaristic
respectiv. Aceste prevederi se aplic> ?i în cazul în care anul
fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun@ a
trimestrului IV al anului calendaristic;
b) contribuabilii care declarA Bi plCtesc impozitul pe
profit anual, cu plDEi anticipate efectuate trimestrial, pentru
anul fiscal modificat continuF efectuarea plGHilor anticipate la
nivelul celor stabilite înainte de modificare; în cazul în care
anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia
lunI a trimestrului calendaristic, prima lunJ, respectiv primele
douK luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor
constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligaLia
declarMrii Ni efectuOrii plPQilor anticipate, în sumR de 1/12
din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru
fiecare lunS a trimestrului, pânT la data de 25 inclusiv a
primei luni urmUtoare încheierii trimestrului calendaristic
respectiv. Aceste prevederi se aplicV Wi în cazul în care anul

fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun a
trimestrului IV al anului calendaristic.
Nu intr sub incidena acestor prevederi contribuabilii care
se dizolv cu lichidare, pentru perioada cuprins între prima zi
a anului fiscal urmtor celui în care a fost deschis procedura
lichidrii i data închiderii procedurii de lichidare.
(16) Persoanele juridice care se dizolv cu lichidare,
potrivit legii, au obliga ia s depun declara ia anual de
impozit pe profit pentru perioada prevzut la art. 16 alin. (6)
i s plteasc impozitul pe profit aferent pân la data
depunerii situaiilor financiare la organul fiscal competent.
(17) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
dizolv fr lichidare au obligaia s depun declaraia anual
de impozit pe profit i s pl!teasc" impozitul pân# la
închiderea perioadei impozabile.
(18) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezint$
venit al bugetului de stat.
(19) Prin excep%ie de la prevederile alin. (18), impozitul
pe profit, dobânzile/major&rile de întârziere 'i amenzile
datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale
(i a consiliilor jude)ene, precum *i cele datorate de
societ+,ile în care consiliile locale -i/sau jude.ene sunt
ac/ionari majoritari, care realizeaz0 proiecte cu asisten12
financiar3 din partea Uniunii Europene sau a altor organisme
interna4ionale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut
ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt
venituri ale bugetelor locale respective pân5 la sfâr6itul
anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul
acordului/contractului de împrumut.
(20) Pentru aplicarea sistemului de declarare 7i plat8 a
impozitului pe profit anual, cu pl9:i anticipate efectuate
trimestrial, indicele pre;urilor de consum necesar pentru
actualizarea pl<=ilor anticipate se comunic>, prin ordin al
ministrului finan?elor publice, pân@ la data de 15 aprilie a
anului fiscal pentru care se efectueazA plBCile anticipate.
ART. 42
Depunerea declaraDiei de impozit pe profit
(1) Contribuabilii au obligaEia sF depunG o declaraHie
anualI de impozit pe profit pânJ la data de 25 martie inclusiv a
anului urmKtor, cu excepLia contribuabililor prevMzuNi la art.
41 alin. (5) lit. a) Oi b), alin. (16) Pi (17), care depun

declaraia anual de impozit pe profit pân la termenele
prevzute în cadrul acestor alineate.
(2) Contribuabilii care intr sub incidena prevederilor
art. 16 alin. (5) au obligaia s depun o declara ie anual de
impozit pe profit i s pl teasc impozitul pe profit aferent
anului fiscal respectiv, pân la data de 25 a celei de-a treia
luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat, cu
excepia contribuabililor prevzui la art. 41 alin. (5) lit. a)
i b), alin. (16) i (17), care depun declaraia anual de
impozit pe profit pân la termenele prevzute în cadrul acestor
alineate.
(3) Contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte
de mecenat sau acord burse private au obligaia de a depune
declaraia informativ privind beneficiarii sponsoriz rilor/
mecenatului/burselor private, aferent! anului în care au
înregistrat cheltuielile respective, precum "i, dup# caz,
aferent$ anului în care se aplic% prevederile art. 25 alin. (4)
lit. i), pân& la termenele prev'zute la alin. (1) (i (2).
Modelul )i con*inutul declara+iei informative se aprob, prin
ordin al pre-edintelui A.N.A.F.
(la 30-03-2018 Articolul 42 din Capitolul IV , Titlul II
fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONAN.A DE
URGEN/0 nr. 25 din 29 martie 2018, publicat1 în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

a

CAP. V
Impozitul pe dividende
ART. 43
Declararea, re2inerea 3i plata impozitului pe dividende
(1) O persoan4 juridic5 român6 care pl7te8te dividende c9tre
o persoan: juridic; român< are obliga=ia s> re?in@, sA declare
Bi sC plDteascE impozitul pe dividende reFinut cGtre bugetul de
stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.
(2) Impozitul pe dividende se stabileHte prin aplicarea unei
cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plItit unei
persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declarJ Ki
se plLteMte la bugetul de stat, pânN la data de 25 inclusiv a
lunii urmOtoare celei în care se plPteQte dividendul.
---------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. I
din ORDONANRA DE URGENST nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatU
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(3) Prin excepVie de la prevederile alin. (1) Wi (2), în
cazul în care dividendele distribuite nu au fost plXtite pânY la

sfâritul anului în care s-au aprobat situaiile financiare
anuale, impozitul pe dividende aferent se plte te, dup caz,
pân la data de 25 ianuarie a anului urmtor, respectiv pân la
data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmtor
anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale. Aceste
prevederi nu se aplic pentru dividendele distribuite i
nepl tite pân la sfâritul anului în care s-au aprobat
situaiile financiare anuale, dac în ultima zi a anului
calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, dup
caz, persoana juridic român care primete dividendele
îndeplinete condiiile prevzute la alin. (4).
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplic în cazul
dividendelor pltite de o persoan juridic român unei alte
persoane juridice române, dac persoana juridic român care
prime te dividendele de!ine, la data pl"#ii dividendelor,
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane
juridice, pe o perioad$ de un an împlinit pân% la data pl&'ii
acestora inclusiv.
(5) Prevederile prezentului articol nu se aplic( în cazul
dividendelor pl)tite de o persoan* juridic+ român,:
a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de
pensii facultative;
b) organelor administra-iei publice care exercit., prin
lege, drepturile /i obliga0iile ce decurg din calitatea de
ac1ionar al statului/unit23ii administrativ-teritoriale la acea
persoan4 juridic5 român6.
(6) Abrogat.
---------Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
CAP. VI
Dispozi;ii tranzitorii
ART. 44
Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Orice pierdere fiscal< net= care apare în perioada în care
contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi
recuperat> din profiturile impozabile viitoare, potrivit art.
31. Pierderea fiscal? net@ este diferenAa dintre pierderile
fiscale totale pe perioada de scutire Bi profitul impozabil
total în aceeaCi perioadD.
ART. 45

Reguli specifice
(1) Contribuabilii care au optat pân la data de 30 aprilie
2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea
veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate,
pe m sur ce ratele devin scadente, beneficiaz în continuare de
aceast facilitate pe durata derulrii contractelor respective;
cheltuielile corespunztoare sunt deductibile la aceleai
termene scadente, proporional cu valoarea ratei înregistrate în
valoarea total a contractului.
(2) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe
amortizabile sau în brevete de inven ie amortizabile i care au
dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de
intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii
în func iune a mijlocului fix sau a brevetului de inven ie, pân
la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligaia s pstreze în
patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puin o
perioad egal cu jumtate din durata lor normal de utilizare.
În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului
alineat, impozitul pe profit se recalculeaz i se stabilesc
dobânzi i penaliti de întârziere de la data aplicrii
facilitii respective, potrivit legii.
(3) Pierderea fiscal înregistrat în anii anteriori anului
2013, de sediile permanente care apar!in aceleia"i persoane
juridice str#ine, care au aplicat prevederile art. 37, r$mas%
nerecuperat& la data de 30 iunie 2013, se recupereaz' pe
perioada r(mas) din perioada ini*ial+ de 7 ani, în ordinea
înregistr,rii acesteia.
(4) În aplicarea prevederilor art. 22, pentru activele care
se realizeaz- pe parcursul mai multor ani consecutivi .i care
sunt puse în func/iune în anul 2016, se ia în considerare
valoarea acestora înregistrat0 începând cu 1 iulie 2014.
Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplic1 2i în
cazul activelor produse/achizi3ionate în perioada 1 iulie 201431 decembrie 2015 inclusiv 4i puse în func5iune în anul 2016.
ART. 46
Reguli pentru contribuabilii-institu6ii de credit care
aplic7 reglement8rile contabile conforme cu Standardele
interna9ionale de raportare financiar:
Sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane
specifice, ca urmare a implement;rii reglement<rilor contabile
conforme cu Standardele interna=ionale de raportare financiar>
ca baz? a contabilit@Aii, în soldul creditor al contului
Rezultatul reportat din provizioane specifice, reprezentând
diferenBele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate
la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului BCncii
NaDionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor

i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea i

utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ajustrile pentru
depreciere, evideniate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit
Standardelor interna ionale de raportare financiar , aferente
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
s fie impozitate potrivit art. 26 alin. (5), iar sumele
înregistrate în soldul debitor al contului Rezultatul reportat
din provizioane specifice, reprezentând diferen ele dintre
valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31
decembrie 2011 potrivit Regulamentului B ncii Naionale a
României nr. 3/2009, cu modificrile i completrile ulterioare,
i ajustrile pentru depreciere, evideniate la data de 1
ianuarie 2012 potrivit Standardelor internaionale de raportare
financiar, aferente elementelor pentru care au fost constituite
respectivele provizioane specifice, reprezint elemente similare
cheltuielilor, în mod ealonat, în trane egale, pe o perioad
de 3 ani.
ANEXA 1
LISTA SOCIETILOR
la care se face referire la art. 24 alin. (1) lit. b)
pct. 1, alin. (5) lit. b) pct. 1,
respectiv art. 229 alin. (1) lit. c)
Pentru aplicarea prevederilor art. 24 i art. 229, formele
de organizare pentru persoanele juridice strine, societ i-mam!
sau filiale, sunt:
a) societ"#i constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr.
2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul
societ$%ii europene (SE) &i al Directivei 2001/86/CE a
Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului
societ'(ii europene în ceea ce prive)te implicarea lucr*torilor,
precum +i societ,-i cooperative înfiin.ate în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie
2003 privind statutul societ/0ii cooperative europene (SCE) 1i
al Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de
completare a statutului societ23ii cooperative europene în
leg4tur5 cu participarea lucr6torilor;
b) societ78i aflate sub inciden9a legisla:iei belgiene,
denumite "societe anonyme"/"naamloze vennootschap", "societe en
commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op
aandelen", "societe privee a responsabilite limitee"/"besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "societe
cooperative a responsabilite limitee"/"cooperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid", "societe cooperative a

responsabilite illimitee"/"cooperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid", "societe en nom
collectif"/"vennootschap onder firma", "societe en commandite
simple"/"gewone commanditaire vennootschap", întreprinderile
publice care au adoptat una dintre formele juridice menionate
anterior, precum i alte societ i comerciale constituite în
conformitate cu legislaia belgian i care sunt supuse
impozitului pe profit în Belgia;
c) societi aflate sub inciden a legisla iei bulgare,
denumite "
 ", " !"#$%&'( )*+,-./01",
"23456789: ; <=>?@ABCDE FGHIJKLMNOP", "QRSTUVWXYZ [\]^_`abc",
"defghijklm nopqrstuv w xyz{|", "}~  ",
" ", "¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±", "²³´µ¶·¸¹ º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ",
constituite în conformitate cu legislaÅia bulgarÆ Çi care
desfÈÉoarÊ activitËÌi comerciale;
d) societÍÎi aflate sub incidenÏa legislaÐiei cehe, denumite
"akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym";
e) societÑÒi aflate sub incidenÓa legislaÔiei daneze,
denumite "aktieselskab" Õi "anpartsselskab". Alte societÖ×i
comerciale care sunt supuse impozitului pe profit în temeiul
Legii privind impozitarea societØÙilor comerciale, în mÚsura în
care venitul lor impozabil este calculat Ûi impozitat în
conformitate cu normele generale în materie fiscalÜ aplicabile
societÝÞilor comerciale "aktieselskaber";
f) societßài aflate sub incidenáa legislaâiei germane,
denumite "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf
Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung",
"Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von
juristischen Personen des offentlichen Rechts" ãi alte societäåi
constituite în conformitate cu legislaæia germanç èi care sunt
supuse impozitului pe profit în Germania;
g) societéêi aflate sub incidenëa legislaìiei estoniene,
denumite "taisuhing", "usaldusuhing", "osauhing", "aktsiaselts",
"tulundusuhistu";
h) societíîi constituite sau existente sub incidenïa
legislaðiei irlandeze, instituñii înregistrate sub sistemul
"Industrial and Provident Societies Act" sau "building
societies" înregistrate sub sistemul "Building Societies Act" òi
"trustee savings banks" în înóelesul "Trustee Savings Banks Act"
din anul 1989;
i) societôõi aflate sub incidenöa legisla÷iei greceøti,
denumite "ùúûüýþÿ & ", "
 +  !
(2.3.".)", precum #i alte societ$%i constituite în conformitate
cu legisla'ia greac( )i care sunt supuse impozitului pe profit
în Grecia;

j) societ i aflate sub incidena legislaiei spaniole,
denumite "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por
acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", precum i
entiti de drept public ce funcioneaz în regim de drept
privat. Alte entit i înfiin ate în conformitate cu legisla ia
spaniol i care sunt supuse impozitului pe profit în Spania
("Impuesto sobre Sociedades");
k) societi aflate sub incidena legislaiei franceze,
denumite "societe anonyme", "societe en commandite par actions",
"societe a responsabilite limitee", "societes par actions
simplifiees", "societes d'assurances mutuelles", "caisses
d'epargne et de prevoyance", "societes civiles", care sunt
supuse de drept impozitului pe profit, "cooperatives", "unions
de cooperatives", instituii i întreprinderi publice cu
caracter industrial i comercial, precum i alte societi
constituite în conformitate cu legislaia francez i care sunt
supuse impozitului pe profit în Frana;
l) societi aflate sub incidena legisla iei croate,
denumite "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom
odgovornoscu" !i alte societ"#i constituite în conformitate cu
legisla$ia croat% &i care sunt supuse impozitului pe profit în
Croa'ia;
m) societ()i aflate sub inciden*a legisla+iei italiene,
denumite "societa per azioni", "societa in accomandita per
azioni", "societa a responsabilita limitata", "societa
cooperative", "societa di mutua assicurazione", precum ,i
entit-.i private /i publice care desf01oar2, în mod exclusiv sau
în principal, activit34i comerciale;
n) sub inciden5a legisla6iei cipriote: "789:;<=>?" astfel
cum sunt definite în legisla@ia privind impozitul pe venit;
o) societABi aflate sub incidenCa legislaDiei letone,
denumite "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu
atbildibu";
p) societEFi aflate sub incidenGa legislaHiei lituaniene;
q) societIJi aflate sub incidenKa legislaLiei luxemburgheze,
denumite "societe anonyme", "societe en commandite par actions",
"societe a responsabilite limitee", "societe cooperative",
"societe cooperative organisee comme une societe anonyme",
"association d'assurances mutuelles", "association d'epargnepension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou
miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des
etablissements publics et des autres personnes morales de droit
public", precum Mi alte societNOi comerciale constituite în
conformitate cu legislaPia luxemburghezQ Ri supuse impozitului
pe profit în Luxemburg;
r) societSTi aflate sub incidenUa legislaViei ungare,
denumite "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos

vallalat", "korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag",
"egyesules", "szovetkezet";
s) societ i aflate sub incidena legislaiei malteze,
denumite "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet
en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet";
) societi aflate sub incidena legislaiei olandeze,
denumite "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap",
"coopera ie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor
gemene rekening", "vereniging op cooperatieve grondslag",
"vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of
kredietinstelling optreedt", precum i alte societ i
constituite în conformitate cu legisla ia olandez i care sunt
supuse impozitului pe profit în rile de Jos;
t) societi aflate sub incidena legislaiei austriece,
denumite "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter
Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von
Korperschaften des offentlichen Rechts", "Sparkassen", precum i
alte societi comerciale constituite în conformitate cu
legislaia austriac i care sunt supuse impozitului pe profit
în Austria;
) societile înfiinate în baza legii poloneze, cunoscute
ca "spolka akcyjna", "spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia",
"spolka komandytowo-akcyjna";
u) societ !i comerciale sau societ"#i civile care îmbrac$ o
form% comercial& 'i cooperative (i întreprinderi publice
înfiin)ate în conformitate cu legisla*ia portughez+;
v) societ,-i aflate sub inciden.a legisla/iei slovene,
denumite "delniska druzba", "komanditna druzba", "druzba z
omejeno odgovornostjo";
w) societ01i aflate sub inciden2a legisla3iei slovace,
denumite "akciova spolocnost", "spolocnost s rucenim
obmedzenym", "komanditna spolocnost";
x) societ45i aflate sub inciden6a legisla7iei finlandeze,
denumite "osakeyhtio"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag",
"saastopankki"/"sparbank" 8i "vakuutusyhtio"/"forsakringsbolag";
y) societ9:i aflate sub inciden;a legisla<iei suedeze,
denumite "aktiebolag", "forsakringsaktiebolag", "ekonomiska
foreningar", "sparbanker", "omsesidiga forsakringsbolag",
"forsakringsforeningar";
z) societ=>i constituite în conformitate cu legisla?ia din
Regatul Unit.
ANEXA 2

LISTA IMPOZITELOR
la care se face referire la art. 24 alin. (1) lit. b)
pct. 3, alin. (5) lit. b) pct. 3,
respectiv art. 229 alin. (1) lit. c)
Pentru îndeplinirea condiiei de la art. 24 alin. (1) lit.
b) pct. 3, alin. (5) lit. b) pct. 3, respectiv art. 229 alin.
(1) lit. c), persoanele juridice strine din state membre,
societ i-mam i filiale, trebuie s plteasc, în conformitate
cu legisla ia fiscal a unui stat membru, f r posibilitatea
unei op iuni sau exceptri, unul din urmtoarele impozite:
- impot des societes/vennootschapsbelasting în Belgia;
–   în Bulgaria;
– dan z prijmu pravnickych osob în Republica Ceh!;
– selskabsskat în Danemarca;
– Korperschaftssteuer în Germania;
– tulumaks în Estonia;
– corporation tax în Irlanda;
– 4"#$% &'()*+,-./0 1235678 9:;<=>?@ ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUV în Grecia;
– impuesto sobre sociedades în Spania;
– impot sur les societes în FranWa;
– porez na dobit în CroaXia;
– imposta sul reddito delle societa în Italia;
– YZ[\] ^_`abcdefgh în Cipru;
– uznemumu ienakuma nodoklis în Letonia;
– pelno mokestis în Lituania;
– impot sur le revenu des collectivites în Luxemburg;
– tarsasagi ado, osztalekado în Ungaria;
– taxxa fuq l-income în Malta;
– vennootschapsbelasting în ijrile de Jos;
– Korperschaftssteuer în Austria;
– podatek dochodowy od osob prawnych în Polonia;
– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas în
Portugalia;
– davek od dobicka pravnih oseb în Slovenia;
– dan z prijmov pravnickych osob în Slovacia;
– yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund în
Finlanda;
– statlig inkomstskatt în Suedia;
– corporation tax în Regatul Unit.
ANEXA 3
LISTA SOCIETklILOR
la care se face referire la art. 33 alin. (2)
pct. 12 lit. a)

a) societ i constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr.
2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul
societii europene (SE) i al Directivei 2001/86/CE a
Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului
societii europene în ceea ce privete implicarea lucrtorilor,
precum i societ i cooperative înfiin ate în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie
2003 privind statutul societ ii cooperative europene (SCE) i
al Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de
completare a statutului societii cooperative europene în
legtur cu participarea lucrtorilor;
b) societi aflate sub incidena legislaiei belgiene,
denumite "societe anonyme"/"naamloze vennootschap", "societe en
commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op
aandelen", "societe privee a responsabilite limitee"/"besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "societe
cooperative a responsabilite limitee"/"cooperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid", "societe cooperative a
responsabilite illimitee"/"cooperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid", "societe en nom
collectif"/"vennootschap onder firma", "societe en commandite
simple"/"gewone commanditaire vennootschap", întreprinderile
publice care au adoptat una dintre formele juridice menionate
anterior, precum i alte societi comerciale constituite în
conformitate cu legislaia belgian i care sunt supuse
impozitului pe profit în Belgia;
c) societ !i aflate sub inciden"a legisla#iei bulgare,
denumite "$%&'()*+,-. /01234567", "89:;<=>?@A BCDEFGHIJ",
"KLMNOPQRS T UVWXYZ[\]^ _`abcdefghi", "jklmnopqrs tuvwxyz{|",
"}~    ", " ¡¢£¤¥¦ §¨©ª«¬®¯",
"°±²³´µ¶·¸¹", "º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊ", "ËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ",
constituite în conformitate cu legislaÞia bulgarß ài care
desfáâoarã activitäåi comerciale;
d) societæçi aflate sub incidenèa legislaéiei cehe, denumite
"akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym";
e) societêëi aflate sub incidenìa legislaíiei daneze,
denumite "aktieselskab" îi "anpartsselskab". Alte societïði
comerciale care sunt supuse impozitului pe profit în temeiul
Legii privind impozitarea societñòilor comerciale, în mósura în
care venitul lor impozabil este calculat ôi impozitat în
conformitate cu normele generale în materie fiscalõ aplicabile
societö÷ilor comerciale "aktieselskaber";
f) societøùi aflate sub incidenúa legislaûiei germane,
denumite "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf
Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung",
"Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von

juristischen Personen des offentlichen Rechts" i alte societ i
constituite în conformitate cu legislaia german i care sunt
supuse impozitului pe profit în Germania;
g) societi aflate sub incidena legisla iei estoniene,
denumite "taisuhing", "usaldusuhing", "osauhing", "aktsiaselts",
"tulundusuhistu";
h) societ i constituite sau existente sub inciden a
legisla iei irlandeze, instituii înregistrate sub sistemul
"Industrial and Provident Societies Act" sau "building
societies" înregistrate sub sistemul "Building Societies Act" i
"trustee savings banks" în înelesul "Trustee Savings Banks Act"
din anul 1989;
i) societi aflate sub incidena legislaiei greceti,
denumite "  &!"#", "$%'()*+, -./0123456789 :;<=>?@
(A.B.C.)", precum Di alte societEFi constituite în conformitate
cu legislaGia greacH Ii care sunt supuse impozitului pe profit
în Grecia;
j) societJKi aflate sub incidenLa legislaMiei spaniole,
denumite "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por
acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", precum Ni
entitOPi de drept public ce funcQioneazR în regim de drept
privat. Alte entitSTi înfiinUate în conformitate cu legislaVia
spaniolW Xi care sunt supuse impozitului pe profit în Spania
("Impuesto sobre Sociedades");
k) societYZi aflate sub inciden[a legisla\iei franceze,
denumite "societe anonyme", "societe en commandite par actions",
"societe a responsabilite limitee", "societes par actions
simplifiees", "societes d'assurances mutuelles", "caisses
d'epargne et de prevoyance", "societes civiles", care sunt
supuse de drept impozitului pe profit, "cooperatives", "unions
de cooperatives", institu]ii ^i întreprinderi publice cu
caracter industrial _i comercial, precum `i alte societabi
constituite în conformitate cu legislacia francezd ei care sunt
supuse impozitului pe profit în Franfa;
l) societghi aflate sub incidenia legislajiei croate,
denumite "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom
odgovornoscu" ki alte societlmi constituite în conformitate cu
legislania croato pi care sunt supuse impozitului pe profit în
Croaqia;
m) societrsi aflate sub incidenta legislauiei italiene,
denumite "societa per azioni", "societa in accomandita per
azioni", "societa a responsabilita limitata", "societa
cooperative", "societa di mutua assicurazione", precum vi
entitwxi private yi publice care desfz{oar|, în mod exclusiv sau
în principal, activit}~i comerciale;
n) sub incidena legislaiei cipriote: " " astfel
cum sunt definite în legislaia privind impozitul pe venit;

o) societ i aflate sub incidena legislaiei letone,
denumite "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu
atbildibu";
p) societi aflate sub incidena legislaiei lituaniene;
q) societ i aflate sub inciden a legisla iei luxemburgheze,
denumite "societe anonyme", "societe en commandite par actions",
"societe a responsabilite limitee", "societe cooperative",
"societe cooperative organisee comme une societe anonyme",
"association d'assurances mutuelles", "association d'epargnepension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou
miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des
etablissements publics et des autres personnes morales de droit
public", precum i alte societ i comerciale constituite în
conformitate cu legislaia luxemburghez i supuse impozitului
pe profit în Luxemburg;
r) societi aflate sub incidena legislaiei ungare,
denumite "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos
vallalat", "korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag",
"egyesules", "szovetkezet";
s) societi aflate sub incidena legislaiei malteze,
denumite "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet
en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet";
) societi aflate sub incidena legislaiei olandeze,
denumite "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap",
"cooperaie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor
gemene rekening", "vereniging op cooperatieve grondslag",
"vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of
kredietinstelling optreedt", precum i alte societ!"i
constituite în conformitate cu legisla#ia olandez$ %i care sunt
supuse impozitului pe profit în &'rile de Jos;
t) societ()i aflate sub inciden*a legisla+iei austriece,
denumite "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter
Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von
Korperschaften des offentlichen Rechts", "Sparkassen", precum ,i
alte societ-.i comerciale constituite în conformitate cu
legisla/ia austriac0 1i care sunt supuse impozitului pe profit
în Austria;
2) societ34i aflate sub inciden5a legisla6iei poloneze,
denumite "spolka akcyjna", "spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia";
u) societ78i comerciale sau societ9:i civile care îmbrac; o
form< comercial= >i cooperative ?i întreprinderi publice
înfiin@ate în conformitate cu legislaAia portughezB;

v) societ i aflate sub incidena legislaiei române,
cunoscute drept: "societi pe aciuni", "societi în comandit
pe ac iuni" i "societ i cu rspundere limitat";
w) societi aflate sub incidena legislaiei slovene,
denumite "delniska druzba", "komanditna druzba", "druzba z
omejeno odgovornostjo";
x) societi aflate sub incidena legislaiei slovace,
denumite "akciova spolocnost", "spolocnost's rucenim
obmedzenym", "komanditna spolocnost";
y) societi aflate sub incidena legislaiei finlandeze,
denumite "osakeyhtio"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag",
"saastopankki"/"sparbank" i "vakuutusyhtio"/"forsakringsbolag";
z) societi aflate sub incidena legisla iei suedeze,
denumite "aktiebolag", "forsakringsaktiebolag", "ekonomiska
foreningar", "sparbanker", "omsesidiga forsakringsbolag",
"forsakringsforeningar";
aa) societ!"i constituite în conformitate cu legisla#ia din
Regatul Unit.
ANEXA 4
LISTA IMPOZITELOR
la care se face referire la art. 33
alin. (2) pct. 12 lit. c)
Pentru îndeplinirea condi$iei de la art. 33 alin. (2) pct.
12 lit. c), societatea dintr-un stat membru trebuie s%
pl&teasc', în conformitate cu legisla(ia fiscal) a statului
respectiv, f*r+ posibilitatea unei op,iuni sau except-ri, unul
din urm.toarele impozite:
- impot des societes/vennootschapsbelasting în Belgia;
– /0123456789: ;<=>? în Bulgaria;
– dan z prijmu pravnickych osob în Republica Ceh@;
– selskabsskat în Danemarca;
– Korperschaftssteuer în Germania;
– tulumaks în Estonia;
– corporation tax în Irlanda;
– ABCDE FGHIJKLMNOP QRSTUVW XYZ[\]^_ `abcdefghijkl
mnopqrstu în Grecia;
– impuesto sobre sociedades în Spania;
– impot sur les societes în Franva;
– porez na dobit în Croawia;
– imposta sul reddito delle societa în Italia;
– xyz{| }~  în Cipru;
– uznemumu ienakuma nodoklis în Letonia;
– pelno mokestis în Lituania;
– impot sur le revenu des collectivites în Luxemburg;
– tarsasagi ado în Ungaria;

– taxxa fuq l-income în Malta;
– vennootschapsbelasting în  rile de Jos;
– Korperschaftssteuer în Austria;
– podatek dochodowy od osob prawnych în Polonia;
– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas în
Portugalia;
– impozit pe profit în România;
– davek od dobicka pravnih oseb în Slovenia;
– dan z prijmov pravnickych osob în Slovacia;
– yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund în
Finlanda;
– statlig inkomstskatt în Suedia;
– corporation tax în Regatul Unit.
TITLUL III
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
ART. 47
Definiia microîntreprinderii
(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o
persoan juridic român care îndeplinete cumulativ urmtoarele
condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) Abrogat .
(la 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 47 ,
Titlul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
b) Abrogat.
(la 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 47 ,
Titlul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul în
lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea
echivalentului în euro este cel valabil la închiderea
exerciiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
(la 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 47 ,
Titlul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
d) capitalul social al acesteia este deinut de persoane,
altele decât statul i unit ile administrativ-teritoriale;
e) nu se afl! în dizolvare, urmat" de lichidare,
înregistrat# în registrul comer$ului sau la instan%ele
judec&tore'ti, potrivit legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplic i persoanelor juridice
române care intr sub incidena Legii nr. 170/2016 privind
impozitul specific unor activiti. Prevederile prezentului
titlu prevaleaz fa de prevederile Legii nr. 170/2016.
(la 24-07-2017 Articolul 47 din Titlul III a fost completat
de Punctul 2^1, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18
iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie
2017)
(3) Nu intr sub inciden a prezentului titlu urm toarele
persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiin at potrivit
legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinat
potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asigurailor, constituit potrivit
legii;
e) entitatea transparent fiscal cu personalitate juridic.
(la 01-01-2018 Articolul 47 din Titlul III a fost completat
de Punctul 8, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 48
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile
microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este
obligatoriu.
(2) Persoanele juridice române aplic impozitul reglementat
de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmtor celui în care
îndeplinesc condiiile de microîntreprindere prevzute la art.
47.
(3) O persoan juridic român care este nou-înfiinat este
obligat s pl!teasc" impozit pe veniturile
microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dac#
condi$ia prev%zut& la art. 47 alin. (1) lit. d) este îndeplinit'
la data înregistr(rii în registrul comer)ului.
(la 24-07-2017 Alineatul (3) din Articolul 48 , Titlul III a
fost modificat de Punctul 2^2, Punctul 3, Articolul I din LEGEA

nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
584 din 21 iulie 2017)
(3^1) Prin excepie de la prevederile art. 47 alin. (1),
microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel
pu in 45.000 lei i au cel puin 2 salariai pot opta, o singur
dat, s aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul
în care aceste condi ii sunt îndeplinite cumulativ, op iunea
fiind definitiv . În cazul în care aceste condi ii nu sunt
respectate, persoana juridic aplic prevederile prezentului
titlu începând cu anul fiscal urmtor celui în care capitalul
social este redus sub valoarea de 45.000 lei i/sau numrul
salariailor scade sub 2, dac sunt îndeplinite condiiile
prevzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în
care persoana juridic aplic prevederile titlului II, numrul
de salariai variaz în cursul anului, în sensul scderii sub 2,
condiia trebuie reîndeplinit în termen de 60 de zile, termen
care se prelungete i în anul fiscal urm tor. Ie!irea din
sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca
urmare a op"iunii se comunic# organelor fiscale competente,
potrivit prevederilor Codului de procedur$ fiscal%. Calculul &i
plata impozitului pe profit de c'tre microîntreprinderile care
opteaz( s) aplice prevederile titlului II se efectueaz* luând în
considerare veniturile +i cheltuielile realizate începând cu
trimestrul respectiv.
(la 01-04-2018 Articolul 48 din Titlul III a fost completat
de Punctul 3, Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 25 din 29
martie 2018, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
(4) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 48 , Titlul III a
fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONAN0A DE URGEN12
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat3 în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
(5) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 48 , Titlul III a
fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONAN4A DE URGEN56
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
(5^1) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (5^1) din Articolul 48 , Titlul III
a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONAN8A DE

URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(5^2) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (5^2) din Articolul 48 , Titlul III
a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(6) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 48 , Titlul III a
fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române pl titoare
de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016
îndeplinesc condi iile prev zute la art. 47 sunt obligate la
plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1
februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale
modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare, pân la data de 25 februarie 2017
inclusiv. Prin excepie de la prevederile art. 41 i 42, pân la
acest termen se va depune i declaraia privind impozitul pe
profit datorat pentru profitul impozabil obinut în perioada 131 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajusteaz corespunztor
acestei perioade fiscale.
(la 06-01-2017 Articolul 48 din Titlul III a fost completat
de Punctul 3, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 3 din 6
ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06
ianuarie 2017)
(8) Persoanele juridice române care intr sub inciden!a
Legii nr. 170/2016 "i care la data de 31 decembrie 2016 au
realizat venituri cuprinse între 100.001 euro - 500.000 euro,
inclusiv, îndeplinind #i celelalte condi$ii prev%zute la art. 47
alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de
prezentul titlu începând cu luna urm&toare intr'rii în vigoare a
acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale
teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur(
fiscal), cu modific*rile +i complet,rile ulterioare, pân- la
data de 25 a lunii urm.toare intr/rii în vigoare a acestor
prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din
Legea nr. 170/2016, respectiv prin excep0ie de la prevederile

art. 41 i 42, pân la acest termen se calculeaz , se declar i
se pltete impozitul specific unor activiti, respectiv
impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfâr itul
lunii intr rii în vigoare a acestor prevederi. Impozitul
specific unor activit i aferent acestei perioade se determin
prin împrirea impozitului specific anual la 365 de zile i
înmulirea cu numrul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017
- sfâritul lunii intrrii în vigoare a acestor prevederi.
Pentru determinarea impozitului specific unor activiti se
aplic i celelalte reguli prevzute de Legea nr. 170/2016.
Impozitul pe profit se determin luând în considerare veniturile
i cheltuielile înregistrate în aceast perioad, iar rezultatul
fiscal se ajusteaz corespunztor acestei perioade.
(la 24-07-2017 Articolul 48 din Titlul III a fost completat
de Punctul 3^1, Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18
iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie
2017)

ART. 49
Aria de cuprindere a impozitului
Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe
veniturile microîntreprinderilor, se aplic! asupra bazei
impozabile determinate potrivit art. 53.
ART. 50
Anul fiscal
(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul
calendaristic.
(2) În cazul unei microîntreprinderi care se înfiin"eaz# sau
î$i înceteaz% existen&a, anul fiscal este perioada din anul
calendaristic în care persoana juridic' a existat.
ART. 51
Cotele de impozitare
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor
sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mul(i
salaria)i;
(la 06-01-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 51 ,
Titlul III a fost modificat* de Punctul 4, Articolul I din
ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 3 din 6 ianuarie 2017, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)

b) Abrogat.
(la 06-01-2017 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 51 ,
Titlul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 3 din 6 ianuarie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)
c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariai.
---------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 5 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), pentru
persoanele juridice române nouînfiin ate, care au cel pu in un
salariat i sunt constituite pe o durat mai mare de 48 de luni,
iar acionarii/asociaii lor nu au deinut titluri de
participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este
1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrrii persoanei
juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplic
pân la sfâritul trimestrului în care se încheie perioada de 24
de luni. Prevederile prezentului alineat se aplic dac, în
cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrrii,
microîntreprinderea nu se afl în urmtoarele situaii:
- lichidarea voluntar prin hotrârea adunrii generale,
potrivit legii;
– dizolvarea f r! lichidare, potrivit legii;
– inactivitate temporar", potrivit legii;
– declararea pe propria r#spundere a nedesf$%ur&rii de
activit'(i la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
– majorarea capitalului social prin aporturi efectuate,
potrivit legii, de noi ac)ionari/asocia*i;
– ac+ionarii/asocia,ii s-i vând/cesioneaz./schimb/
titlurile de participare de0inute.
Condi1ia privitoare la salariat se consider2 îndeplinit3
dac4 angajarea se efectueaz5 în termen de 60 de zile inclusiv de
la data înregistr6rii persoanei juridice respective.
(3) În cazul în care persoana juridic7 român8 nou-înfiin9at:
nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplic;
prevederile alin. (1) începând cu trimestrul în care s-a
efectuat modificarea. Pentru persoana juridic< cu un singur
salariat, al c=rui raport de munc> înceteaz?, condi@ia prevAzutB
la alin. (2) se considerC îndeplinitD dacE în cursul
trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.

(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înelege
persoana angajat cu contract individual de munc cu norm
întreag, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Condi ia se consider îndeplinit
i în cazul
microîntreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de munc cu
timp parial dac fraciunile de norm prevzute în acestea,
însumate, reprezint echivalentul unei norme întregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat,
potrivit legii, în cazul în care remuneraia acestora este cel
puin la nivelul salariului de baz minim brut pe ar garantat
în plat.
(la 30-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 51 , Titlul III
fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

a

(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numrul de
salariai se modific , cotele de impozitare prev!zute la alin.
(1) se aplic" în mod corespunz#tor, începând cu trimestrul în
care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru
microîntreprinderile care au un salariat $i care aplic% cota de
impozitare prev&zut' la alin. (1) lit. a), al c(ror raport de
munc) înceteaz*, condi+ia referitoare la num,rul de salaria-i se
consider. îndeplinit/ dac0 în cursul aceluia1i trimestru este
angajat un nou salariat cu respectarea condi2iei prev3zute la
alin. (6).
(la 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 51 , Titlul III a
fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONAN4A DE
URGEN56 nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat7 în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat,
în situa8ia în care angajeaz9 un salariat, în scopul modific:rii
cotelor de impozitare prev;zute la alin. (1), noul salariat
trebuie angajat cu contract individual de munc< pe durat=
nedeterminat> sau pe durat? determinat@ pe o perioadA de cel
puBin 12 luni.
(la 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 51 , Titlul III a
fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANCA DE
URGENDE nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatF în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

ART. 52
Reguli de ieire din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderii în cursul anului
(1) Dac în cursul unui an fiscal o microîntreprindere
realizeaz venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta
datoreaz impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a
depit aceast limit.
(2) Limita fiscal prev zut la alin. (1) se verific pe
baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului
fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel valabil la închiderea exerci iului financiar
precedent.
(3) Calculul i plata impozitului pe profit de ctre
microîntreprinderile care se încadreaz în prevederile alin. (1)
se efectueaz luând în considerare veniturile i cheltuielile
realizate începând cu trimestrul respectiv.
(la 01-01-2018 Articolul 52 din Titlul III a fost modificat de
Punctul 11, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 53
Baza impozabil
(1) Baza impozabil a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs,
din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de
execuie;
c) veniturile din producia de imobilizri corporale i
necorporale;
d) veniturile din subvenii;
e) veniturile din provizioane, ajustri pentru depreciere
sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost
constituite în perioada în care persoana juridic român era
supus! impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
(la 01-10-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 53 ,
Titlul III a fost modificat" de Punctul 5, Articolul I din
LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat# în MONITORUL OFICIAL
nr. 584 din 21 iulie 2017)

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor
dobânzi i/sau penalit i de întârziere, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despgubiri, de la societile
de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de
natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile din diferene de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanelor i datoriilor
cu decontare în func ie de cursul unei valute, rezultate din
evaluarea sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior
factur rii, înregistrate în contul "709", potrivit
reglement rilor contabile aplicabile;
k) veniturile aferente titlurilor de plat ob inute de
persoanele îndreptite, potrivit legii, titulari iniiali
aflai în evidena Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor sau motenitorii legali ai acestora;
l) despgubirile primite în baza hotrârilor Curii Europene
a Drepturilor Omului;
m) veniturile obinute dintr-un stat strin cu care România
are încheiat convenie de evitare a dublei impuneri, dac
acestea au fost impozitate în statul strin.
(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, la baza impozabil determinat potrivit
alin. (1) se adaug urm!toarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior
factur"rii, înregistrate în contul "609", potrivit
reglement#rilor contabile aplicabile;
b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei
impozabile, în cazul contribuabililor care î$i înceteaz%
existen&a, diferen'a favorabil( dintre veniturile din diferen)e
de curs valutar/veniturile financiare aferente crean*elor +i
datoriilor cu decontare în func,ie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, -i cheltuielile
din diferen.e de curs valutar/cheltuielile financiare aferente,
înregistrate cumulat de la începutul anului;
c) rezervele, cu excep/ia celor reprezentând facilit01i
fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legal2,
rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a
terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului
impozabil 3i nu au fost impozitate în perioada în care
microîntreprinderile au fost 4i pl5titoare de impozit pe profit,
indiferent dac6 reducerea sau anularea este datorat7 modific8rii
destina9iei rezervei, distribuirii acesteia c:tre participan;i
sub orice form<, lichid=rii, diviz>rii, fuziunii
contribuabilului sau oric?rui altui motiv;

d) rezervele reprezentând facilit i fiscale, constituite în
perioada în care microîntreprinderile au fost i pltitoare de
impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea
capitalului social, pentru distribuire ctre participani sub
orice form, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare
alt motiv. În situaia în care rezervele fiscale sunt meninute
pân la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru
determinarea bazei impozabile ca urmare a lichid rii.
(3) În cazul în care o microîntreprindere achizi ioneaz
case de marcat, valoarea de achizi ie a acestora se deduce din
baza impozabil, în conformitate cu documentul justificativ, în
trimestrul în care au fost puse în funciune, potrivit legii.
ART. 54
Reguli de determinare a condiiilor de aplicare a sistemului
de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Pentru încadrarea în condiiile privind nivelul veniturilor
prevzute la art. 47 alin. (1) lit. c) i art. 52 se vor lua în
calcul aceleai venituri care constituie baza impozabil
prevzut la art. 53.
(la 01-01-2018 Articolul 54 din Titlul III a fost modificat de
Punctul 12, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 54^1
Reguli tranzitorii
Intr sub incidena art. 47 i microîntreprinderile care au
optat s aplice prevederile art. 48 alin. (5) i (5^2) pân! la
data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum "i persoanele
juridice române care desf#$oar% activit&'ile care nu au intrat
sub inciden(a prevederilor prezentului titlu aplicabil pân) la
data de 31 decembrie 2017 inclusiv.
(la 01-01-2018 Titlul III a fost completat de Punctul 13,
Articolul I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
ART. 55
Termenele de declarare a men.iunilor
(1) Persoanele juridice care se înfiin/eaz0 în cursul unui
an fiscal, precum 1i microîntreprinderile care intr2 sub
inciden3a prevederilor art. 52 comunic4 organelor fiscale
competente aplicarea/ie5irea din sistemul de impunere pe

veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului
de procedur fiscal .
(2) Persoanele juridice române pltitoare de impozit pe
profit comunic organelor fiscale competente aplicarea
sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pân
la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se pltete
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre
condiiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) i e) nu mai este
îndeplinit , microîntreprinderea comunic organelor fiscale
competente ie irea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, pân la data de 31 martie inclusiv a
anului fiscal urm tor.
(la 24-07-2017 Alineatul (3) din Articolul 55 , Titlul III a
fost modificat de Punctul 6^3, Punctul 5, Articolul I din LEGEA
nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
584 din 21 iulie 2017)
ART. 56
Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale
(1) Calculul i plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor se efectueaz trimestrial, pân la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se
calculeaz impozitul.
(1^1) Microîntreprinderile care efectueaz sponsorizri,
potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru susinerea entitilor nonprofit
i a unit ilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acredita!i cu cel pu"in un serviciu social licen#iat, potrivit
legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor pân$ la nivelul valorii reprezentând 20%
din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru
trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
(la 01-04-2018 Articolul 56 din Titlul III a fost completat
de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 25 din 29
martie 2018, publicat( în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
(1^2) Sumele care nu sunt sc)zute potrivit prevederilor
alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
datorat se reporteaz* în trimestrele urm+toare, pe o perioad, de
28 de trimestre consecutive. Sc-derea acestor sume din impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în urm.toarele 28
de trimestre consecutive, se efectueaz/ în ordinea înregistr0rii

acestora, în aceleai condiii, la fiecare termen de plat a
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
(la 01-04-2018 Articolul 56 din Titlul III a fost completat
de Punctul 5, Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 25 din 29
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
(1^3) Microîntreprinderile care efectueaz sponsorizri au
obliga ia de a depune declara ia informativ privind
beneficiarii sponsoriz rilor, aferent anului în care au
înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1),
precum i, dup caz, aferent anului în care se aplic
prevederile alin. (1^2). Modelul i coninutul declaraiei
informative se aprob prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(la 01-04-2018 Articolul 56 din Titlul III a fost completat
de Punctul 5, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
(1^4) Declaraia informativ prevzut la alin. (1^3) se
depune pân la urm toarele termene:
a) pân! la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urm"tor;
b) pân# la data de 25 inclusiv a lunii urm$toare ultimului
trimestru pentru care datoreaz% impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, în situa&iile prev'zute la art. 48 alin.
(3^1) (i art. 52;
c) pân) la termenele prev*zute la alin. (3) +i (4), dup,
caz.
(la 01-04-2018 Articolul 56 din Titlul III a fost completat
de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 25 din 29
martie 2018, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
(2) Microîntreprinderile au obliga1ia de a depune, pân2 la
termenul de plat3 a impozitului, declara4ia de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor.
(3) Persoanele juridice care se dizolv5 cu lichidare,
potrivit legii, în cursul aceluia6i an în care a început
lichidarea au obliga7ia s8 depun9 declara:ia de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor ;i s< pl=teasc> impozitul
aferent pân? la data depunerii situa@iilor financiare la organul
fiscal competent.

(4) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
dizolv f r lichidare au obligaia s depun declaraia de
impozit pe veniturile microîntreprinderilor i s pl teasc
impozitul pân la închiderea perioadei impozabile.
(5) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezint
venit al bugetului de stat.
ART. 57
Prevederi fiscale referitoare la amortizare i impozitul pe
dividende
(1) Microîntreprinderile sunt obligate s in evidena
amortizrii fiscale, potrivit art. 28 al titlului II.
(2) Pentru declararea, reinerea i plata impozitului pe
dividendele pltite ctre o persoan juridic român,
microîntreprinderile sunt obligate s aplice prevederile art. 43
al titlului II.
TITLUL IV
Impozitul pe venit
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 58
Contribuabili
Urmtoarele persoane datoreaz plata impozitului conform
prezentului titlu i sunt numite în continuare contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desf oar! o
activitate independent" prin intermediul unui sediu permanent în
România;
c) persoanele fizice nerezidente care desf#$oar% activit&'i
dependente în România;
d) persoanele fizice nerezidente care ob(in venituri
prev)zute la art. 129.
ART. 59
Sfera de cuprindere a impozitului
(1) Impozitul prev*zut în prezentul titlu, denumit în
continuare impozit pe venit, se aplic+ urm,toarelor venituri:
a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu
domiciliul în România, veniturilor ob-inute din orice surs.,
atât din România, cât /i din afara României;
b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele
prev0zute la lit. a), veniturilor ob1inute din orice surs2, atât
din România, cât 3i din afara României, începând cu data de la
care acestea devin reziden4i în România;

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desf oar
activitate independent prin intermediul unui sediu permanent în
România, venitului net atribuibil sediului permanent;
d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfoar
activitate dependent în România, venitului salarial net din
aceast activitate dependent ;
e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care ob in
veniturile prev zute la art. 58 lit. d), venitului determinat
conform regulilor prev zute în prezentul titlu, ce corespund
categoriei respective de venit.
(2) Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc
condi iile de reziden prevzute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau
c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obinute
din orice surs, atât din România, cât i din afara României,
începând cu data de la care acestea devin rezidente în România.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) persoanele
fizice care dovedesc c sunt rezideni ai unor state cu care
România are încheiate convenii de evitare a dublei impuneri,
crora le sunt aplicabile prevederile conveniilor.
(4) Persoana fizic nerezident care a îndeplinit pe
perioada ederii în România condiiile de reziden potrivit
art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerat rezident! în
România pân" la data la care persoana fizic# p$r%se&te România.
Aceast' persoan( are obliga)ia complet*rii +i depunerii la
autoritatea competent, din România a formularului prev-zut la
art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plec.rii din România
pentru o perioad/ sau mai multe perioade de 0edere în
str1in2tate care dep34esc în total 183 de zile, pe parcursul
oric5rui interval de 12 luni consecutive, 6i nu va mai face
dovada schimb7rii reziden8ei fiscale într-un alt stat.
(5) Persoana fizic9 rezident: român;, cu domiciliul în
România, care dovede<te schimbarea reziden=ei într-un stat cu
care România are încheiat> conven?ie de evitare a dublei
impuneri, este obligat@ în continuare la plata impozitului pe
veniturile obAinute din orice sursB, atât din România, cât Ci
din afara României, pânD la data schimbErii rezidenFei. AceastG
persoanH are obligaIia completJrii Ki depunerii la autoritatea
competentL din România a formularului prevMzut la art. 230 alin.
(7), cu 30 de zile înaintea plecNrii din România pentru o
perioadO sau mai multe perioade de Pedere în strQinRtate care
depSTesc în total 183 de zile, pe parcursul oricUrui interval de
12 luni consecutive, Vi va face dovada schimbWrii rezidenXei
fiscale într-un alt stat.
(6) RezidenYii statelor cu care România are încheiate
convenZii de evitare a dublei impuneri trebuie s[ î\i dovedeasc]

rezidena fiscal printr-un certificat de reziden  emis de
ctre autoritatea fiscal competent din statul strin sau
printr-un alt document eliberat de ctre o alt autoritate decât
cea fiscal , care are atribu ii în domeniul certific rii
reziden ei conform legislaiei interne a acelui stat. Acest
certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care
este emis.
(7) Persoana fizic rezident român, cu domiciliul în
România, care dovedete schimbarea rezidenei într-un stat cu
care România nu are încheiat convenie de evitare a dublei
impuneri este obligat în continuare la plata impozitului pe
veniturile obinute din orice surs, atât din România, cât i
din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc
schimbarea rezidenei, precum i în urmtorii 3 ani
calendaristici. Aceast persoan are obligaia complet rii !i
depunerii la autoritatea competent" din România a formularului
prev#zut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plec$rii
din România pentru o perioad% sau mai multe perioade de &edere
în str'in(tate care dep)*esc în total 183 de zile, pe parcursul
oric+rui interval de 12 luni consecutive.
ART. 60
Scutiri
Sunt scuti,i de la plata impozitului pe venit urm-torii
contribuabili:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru
veniturile realizate din:
a) activit./i independente, realizate în mod individual
0i/sau într-o form1 de asociere;
a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectual2;
(la 23-03-2018 Punctul 1. din Articolul 60 , Capitolul I ,
Titlul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din
ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat6 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
b) salarii 7i asimilate salariilor, prev8zute la art. 76
alin. (1)-(3);
c) pensii;
d) activit9:i agricole, silvicultur; <i piscicultur=, altele
decât cele prev>zute la art. 105, realizate în mod individual
?i/sau într-o form@ de asociere fArB personalitate juridicC;
2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din
salarii Di asimilate salariilor prevEzute la art. 76 alin. (1)(3), ca urmare a desfFGurHrii activitIJii de creare de programe

pentru calculator, în condiiile stabilite prin ordin comun al
ministrului comunica iilor i societii informaionale, al
ministrului muncii i justiiei sociale, al ministrului
educaiei na ionale i al ministrului finan elor publice;
(la 01-01-2018 Punctul 2. din Articolul 60 , Capitolul I ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din
salarii i asimilate salariilor prevzute la art. 76 alin. (1)(3), ca urmare a desfurrii activitii de cercetaredezvoltare i inovare, definit conform Ordonanei Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea
tehnologic, aprobat cu modific ri !i complet"ri prin Legea nr.
324/2003, cu modific#rile $i complet%rile ulterioare, potrivit
procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finan&elor
publice 'i al ministrului cercet(rii )i inov*rii, în urm+toarele
condi,ii:
a) scutirea se acord- pentru toate persoanele care sunt
incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare .i
inovare, astfel cum este definit în Ordonan/a Guvernului nr.
57/2002, aprobat0 cu modific1ri 2i complet3ri prin Legea nr.
324/2003, cu modific4rile 5i complet6rile ulterioare, cu
indicatori de rezultat defini7i;
b) scutirea se acord8 în limita cheltuielilor cu personalul
alocat proiectului de cercetare-dezvoltare 9i inovare,
eviden:iate distinct în bugetul proiectului;
c) statul de plat; aferent veniturilor din salarii <i
asimilate salariilor, ob=inute de fiecare angajat din
activit>?ile desf@Aurate în proiectul de cercetare-dezvoltare Bi
inovare, se întocmeCte separat pentru fiecare proiect.
(la 17-06-2017 Punctul 3. din Articolul 60 , Capitolul I ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA
nr. 136 din 13 iunie 2017, publicatD în MONITORUL OFICIAL nr.
440 din 14 iunie 2017)

EFGHIJKLMN
*) NotO CTCE:

Potrivit alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 136 din 13 iunie
2017, publicatP în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie 2017,
prevederile art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu
modificQrile Ri completSrile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin prezenta lege, se aplicT începând cu veniturile

realizate din salarii i asimilate salariilor aferente lunii
urmtoare intr rii în vigoare a prezentei legi.



4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din
salarii i asimilate salariilor prevzute la art. 76 alin. (1)(3), ca urmare a desfurrii activitii pe baz de contract
individual de munc încheiat pe o perioad de 12 luni, cu
persoane juridice române care desfoar activiti sezoniere
dintre cele prevzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind
impozitul specific unor activiti, în cursul unui an.
(la 06-01-2017 Articolul 60 din Capitolul I , Titlul IV
fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN ! nr. 3 din 6 ianuarie 2017, publicat" în MONITORUL
OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)

a

#$%&'()*+,
*) Not- CTCE:

Potrivit alin. (2) al art. III din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 7 2i 8 se aplic3
începând cu veniturile aferente lunii urm4toare public5rii în
Monitorul Oficial al României a prezentei ordonan6e de urgen78,
iar prevederile art. I pct. 9 se aplic9 numai pentru
tranzac:iile încheiate începând cu data de 1 a lunii urm;toare
public<rii în Monitorul Oficial al României a prezentei
ordonan=e de urgen>?.

@ABCDEFGHI
JKLMNOPQRS
*) NotT CTCE:

Conform alin. (2) al art. V din ORDONANUA DE URGENVW nr. 32
din 28 iunie 2016, publicatX în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30
iunie 2016, prevederile art. I pct. 1 se aplicY începând cu
veniturile aferente lunii august 2016, iar prevederile art. I
pct. 5 se aplicZ începând cu data de 1 august 2016. Pân[ la
aceast\ dat] se aprob^ ordinele prev_zute la art. 60 pct. 3 `i
la art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile bi completcrile ulterioare, astfel
cum a fost completatd prin prezenta ordonanef de urgengh.

ijklmnopqr

ART. 61
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit,
potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmstoarele:

a) venituri din activit i independente, definite conform
art. 67;
a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectual,
definite potrivit art. 70;
(la 23-03-2018 Articolul 61 din Capitolul I , Titlul IV
fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

b) venituri din salarii i asimilate salariilor, definite
conform art. 76;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite
conform art. 83;
d) venituri din investi ii, definite conform art. 91;
e) venituri din pensii, definite conform art. 99;
i
f) venituri din activit i agricole, silvicultur
piscicultur, definite conform art. 103;
g) venituri din premii i din jocuri de noroc, definite
conform art. 108;
h) venituri din transferul proprietilor imobiliare,
definite conform art. 111;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 i
117.
ART. 62
Venituri neimpozabile
În înelesul impozitului pe venit, urmtoarele venituri nu
sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizaiile i alte forme de sprijin cu
destinaie special, primite de la bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale i din alte fonduri publice sau colectate
public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum
i cele de aceeai natur primite de la organizaii
neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte
persoane;
b) indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc!
acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele
care ob"in venituri din salarii #i asimilate salariilor;
c) indemniza$iile pentru: risc maternal, maternitate,
cre%terea copilului &i îngrijirea copilului bolnav, potrivit
legii;
d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;

e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de
colectare, a bunurilor mobile sub forma deeurilor care fac
obiectul programelor naionale finan ate din bugetul de stat sau
din alte fonduri publice;
f) veniturile de orice fel, în bani sau în natur, primite
la predarea deeurilor din patrimoniul personal;
g) sumele încasate din asigurri de orice fel reprezentând
despgubiri, sume asigurate, precum i orice alte drepturi, cu
excepia câ tigurilor primite de la societ ile de asigur ri ca
urmare a contractului de asigurare încheiat între p ri, cu
ocazia tragerilor de amortizare;
h) despgubirile în bani sau în natur primite de ctre o
persoan fizic ca urmare a unui prejudiciu material suferit de
aceasta, inclusiv despgubirile reprezentând daunele morale;
i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauz de
utilitate public, conform legii;
j) sumele primite drept despgubiri pentru pagube suportate
ca urmare a calamitilor naturale, precum i pentru cazurile de
invaliditate sau deces, conform legii;
k) pensiile pentru invalizii de rzboi, orfanii,
vduvele/vduvii de rzboi, pensiile acordate în cazurile de
invaliditate sau de deces pentru personalul participant,
potrivit legii, la misiuni i opera ii în afara teritoriului
statului român, pensiile acordate în cazurile de invaliditate
sau de deces, survenite în timpul sau din cauza serviciului,
personalului încadrat în institu!iile publice de ap"rare, ordine
public# $i siguran%& na'ional(, sumele fixe pentru îngrijirea
pensionarilor care au fost încadra)i în gradul I de
invaliditate, precum *i pensiile, altele decât pensiile pl+tite
din fonduri constituite prin contribu,ii obligatorii la un
sistem de asigur-ri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii
facultative .i cele finan/ate de la bugetul de stat;
l) sumele sau bunurile primite sub form0 de sponsorizare sau
mecenat, conform legii;
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de
proprietate asupra bunurilor imobile 1i mobile din patrimoniul
personal, altele decât câ2tigurile din transferul titlurilor de
valoare 3i/sau aurului financiar prev4zute la cap. V - Venituri
din investi5ii, precum 6i altele decât cele definite la cap. IX
- Venituri din transferul propriet78ilor imobiliare din
patrimoniul personal;
n) drepturile în bani 9i în natur: primite de:
- militarii în termen, solda;ii <i grada=ii profesioni>ti
care urmeaz? modulul instruirii individuale, elevii, studen@ii

i cursanii institu iilor de învmânt din sectorul de aprare
naional, ordine public
i siguran
na ional;
– personalul militar, militarii în termen, poliitii i
funcionarii publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare, rezervitii, pe timpul concentrrii
sau mobilizrii;
o) bursele primite de persoanele care urmeaz orice form de
colarizare sau perfecionare în cadru instituionalizat;
o^1) bursele, premiile i alte drepturi sub form de cazare,
mas, transport, echipamente de lucru/protecie i altele
asemenea primite de elevi pe parcursul înv!"#mântului
profesional $i tehnic, potrivit reglement%rilor legale din
domeniul educa&iei na'ionale;
(la 01-01-2017 Articolul 62 din Capitolul I , Titlul IV a
fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONAN(A DE
URGEN)* nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat+ în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare ,i aur
financiar, primite cu titlu de mo-tenire ori dona.ie. Pentru
propriet/0ile imobiliare, în cazul mo1tenirilor 2i dona3iilor se
aplic4 reglement5rile prev6zute la art. 111 alin. (2) 7i (3);
q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice 8i
ai posturilor consulare pentru activit9:ile desf;<urate în
România în calitatea lor oficial=, în condi>ii de reciprocitate,
în virtutea regulilor generale ale dreptului interna?ional sau a
prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
r) veniturile nete în valut@ primite de membrii misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare Ai institutelor culturale ale
României amplasate în strBinCtate, precum Di veniturile în
valutE primite de personalul încadrat în instituFiile publice de
apGrare, ordine publicH Ii siguranJK naLionalM, trimis în
misiune permanentN în strOinPtate, în conformitate cu legislaQia
în vigoare;
s) veniturile primite de oficialii organismelor Ri
organizaSiilor internaTionale din activitUVile desfWXurate în
România în calitatea lor oficialY, cu condiZia ca pozi[ia
acestora de oficial s\ fie confirmat] de Ministerul Afacerilor
Externe;
^) veniturile primite de cet_`eni straini pentru activitatea
de consultanbc desfdeuratf în România, în conformitate cu
acordurile de finangare nerambursabilh încheiate de România cu

alte state, cu organisme internaionale i organiza ii
neguvernamentale;
t) veniturile primite de ceteni strini pentru activiti
desf urate în România, în calitate de coresponden i de pres ,
cu condi ia reciprocit ii acordate cetenilor români pentru
venituri din astfel de activiti i cu condiia ca poziia
acestor persoane s fie confirmat de Ministerul Afacerilor
Externe;
) sumele reprezentând diferena de dobând subvenionat
pentru creditele primite în conformitate cu legislaia în
vigoare;
u) subveniile primite pentru achiziionarea de bunuri, dac
subven!iile sunt acordate în conformitate cu legisla"ia în
vigoare;
v) veniturile reprezentând avantaje în bani #i/sau în
natur$, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu
handicap, veteranii de r%zboi, invalizii, orfanii &i v'duvele de
r(zboi, accidenta)ii de r*zboi în afara serviciului ordonat,
persoanele persecutate din motive politice de dictatura
instaurat+ cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în
str,in-tate ori constituite în prizonieri, persoanele care au
efectuat stagiul militar în deta.amentele de munc/ din cadrul
Direc0iei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 1i
so2iile celor deceda3i, urma4ii eroilor-martiri, r5ni6ii 7i
lupt8torii pentru victoria Revolu9iei Române din Decembrie 1989
:i pentru revolta muncitoreasc; anticomunist< de la Bra=ov din
noiembrie 1987, precum >i persoanele persecutate de c?tre
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 pân@ la 6 martie 1945 din motive etnice;
w) premiile obAinute de sportivii medaliaBi la campionatele
mondiale, europene Ci la jocurile olimpice/paralimpice. Nu sunt
venituri impozabile premiile, primele Di indemnizaEiile sportive
acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor Fi altor
specialiGti, prevHzuIi în legislaJia în materie, în vederea
realizKrii obiectivelor de înaltL performanMN: clasarea pe
locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale Oi
jocurile olimpice/paralimpice, precum Pi calificarea Qi
participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale Ri
europene, prima grupS valoricT, precum Ui la jocurile
olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive. De asemenea,
nu sunt venituri impozabile primele Vi indemnizaWiile sportive
acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor Xi altor
specialiYti, prevZzu[i de legisla\ia în materie, în vederea
preg]tirii ^i particip_rii la competi`iile internaaionale
oficiale ale loturilor reprezentative ale României. Au acelabi
regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor,

tehnicienilor i altor speciali ti, prevzui în legislaia în
materie, din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificrii
i participrii la competiii intercluburi oficiale europene sau
mondiale;
x) premiile i alte drepturi sub form de cazare, mas ,
transport i altele asemenea, ob inute de elevi i studeni în
cadrul competiiilor interne i internaionale, inclusiv elevi
i studeni nerezideni în cadrul competiiilor desfurate în
România;
y) prima de stat acordat pentru economisirea i creditarea
în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului,
aprobat cu modific!ri "i complet#ri prin Legea nr. 227/2007, cu
modific$rile %i complet&rile ulterioare;
z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt
precizate la fiecare categorie de venit.
ART. 63
Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din
opera'iunea de fiducie
(1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei
patrimoniale fiduciare nu genereaz( venituri impozabile, în
în)elesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru
p*r+ile implicate, respectiv constituitor ,i fiduciar, în cazul
în care p-r.ile respective sunt contribuabili potrivit
prezentului titlu.
(2) Remunera/ia fiduciarului contribuabil potrivit
prezentului titlu, notar public sau avocat, primit0 pentru
administrarea masei patrimoniale, constituie, în în1elesul
prezentului titlu, venit din activitatea adiacent2 3i se supune
impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desf45urat6 de
notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II - Venituri din
activit78i independente.
(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din
administrarea masei patrimoniale de c9tre fiduciar, altele decât
remunera:ia fiduciarului, se stabile;te în func<ie de natura
venitului respectiv =i se supune impunerii potrivit regulilor
proprii fiec>rei categorii de venituri. La determinarea
venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale
constituitorului, acestea reprezentând pierderi definitive. În
cazul în care constituitorul este contribuabil potrivit
prezentului titlu, obliga?iile fiscale ale acestuia în leg@turA

cu masa patrimonial administrat vor fi îndeplinite de
fiduciar.
(4) Venitul realizat în bani i în natur de beneficiarul
persoan fizic la transferul masei patrimoniale de la fiduciar
se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X - Venituri din
alte surse. Fac excepie veniturile realizate de beneficiar din
transferul masei patrimoniale, în situaia în care acesta este
constituitorul, caz în care veniturile respective sunt
neimpozabile. Obligaia evalu rii veniturilor realizate, la
pre ul stabilit prin expertiz tehnic , la locul i la data
primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale
înregistrate din administrarea masei patrimoniale de ctre
fiduciar reprezint pierderi definitive i nu se deduc la
determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior
transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul
persoan fizic.
ART. 64
Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit este de 10% i se aplic asupra
venitului impozabil corespunztor fiecrei surse din fiecare
categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
(la 01-01-2018 Partea introductiv a alineatului (1) din
Articolul 64 , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de
Punctul 15, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
a) activiti independente;
a^1) drepturi de proprietate intelectual;
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 64, Capitolul I,
Titlul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN!" nr. 18 din 15 martie 2018, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
b) salarii $i asimilate salariilor;
c) cedarea folosin%ei bunurilor;
d) investi&ii;
e) pensii;
f) activit'(i agricole, silvicultur) *i piscicultur+;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac excep,ie de la prevederile alin. (1) cotele de
impozit prev-zute expres pentru categoriile de venituri cuprinse
în titlul IV.

ART. 65
Perioada impozabil
(1) Perioada impozabil
anului calendaristic.

este anul fiscal care corespunde

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), perioada
impozabil este inferioar anului calendaristic, în situaia în
care decesul contribuabilului survine în cursul anului.
ART. 66
Stabilirea deducerilor personale i a sumelor fixe
(1) Deducerea personal, precum i celelalte sume fixe,
exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului
finan elor publice.
(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în
sensul c frac iunile sub 10 lei se majoreaz la 10 lei.
CAP. II
Venituri din activit i independente
ART. 67
Definirea veniturilor din activiti independente
(1) Veniturile din activiti independente cuprind
veniturile din activiti de producie, comer, prestri de
servicii i veniturile din profesii liberale, realizate în mod
individual i/sau într-o form de asociere, inclusiv din
activiti adiacente.
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 67 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile
ob!inute din prestarea de servicii cu caracter profesional,
potrivit actelor normative speciale care reglementeaz"
organizarea #i exercitarea profesiei respective.
(3) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 67 , Capitolul II
, Titlul IV a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din
ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 18 din 15 martie 2018, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 67^1

Definirea veniturilor din România din activit i
independente
Veniturile obinute din activiti independente desfurate
în România, potrivit legii, se consider ca fiind obinute din
România, indiferent dac sunt primite din România sau din
str in tate.
(la 23-03-2018 Articolul 67^1 din Capitolul II , Titlul IV
fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 68
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activiti independente, determinat în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate
(1) Venitul net anual din activiti independente se
determin în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca
diferen între venitul brut i cheltuielile deductibile
efectuate în scopul realizrii de venituri, cu excepia
situaiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 68^1 i 69.
(la 30-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 68 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate i echivalentul în lei al veniturilor în
natur! din desf"#urarea activit$%ii;
b) veniturile sub form& de dobânzi din crean'e comerciale
sau din alte crean(e utilizate în leg)tur* cu o activitate
independent+;
c) câ,tigurile din transferul activelor din patrimoniul
afacerii, utilizate într-o activitate independent-, exclusiv
contravaloarea bunurilor r.mase dup/ încetarea definitiv0 a
activit12ii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desf34ura o
activitate independent5 sau de a nu concura cu o alt6 persoan7;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de
plat8 ap9rute în leg:tur; cu o activitate independent<;
f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie
fiscal=, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de
transport persoane sau bunuri în regim de taxi.
(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al
aporturilor în natur f cute la începerea unei activiti sau în
cursul desfurrii acesteia;
b) sumele primite sub form de credite bancare sau de
împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub form de sponsoriz ri i
mecenat, conform legii, sau dona ii.
(4) Condi iile generale pe care trebuie s le îndeplineasc
cheltuielile efectuate în scopul desfurrii activitii
independente, pentru a putea fi deduse, în funcie de natura
acestora, sunt:
a) s fie efectuate în cadrul activitilor independente,
justificate prin documente;
b) s fie cuprinse în cheltuielile exerciiului financiar al
anului în cursul cruia au fost pltite;
c) s reprezinte cheltuieli cu salariile i cele asimilate
salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III - Venituri
din salarii i asimilate salariilor, cu excep iile prev!zute de
prezentul capitol;
d) s" respecte regulile privind amortizarea, prev#zute în
titlul II, dup$ caz;
e) s% respecte regulile privind deducerea cheltuielilor
reprezentând investi&ii în mijloace fixe pentru cabinetele
medicale, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20);
f) s' reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate
pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul
afacerii;
2. activele ce servesc ca garan(ie bancar) pentru creditele
utilizate în desf*+urarea activit,-ii pentru care este autorizat
contribuabilul;
3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere
sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
4. asigurarea de risc profesional;
g) s. fie efectuate pentru salaria/i pe perioada
deleg0rii/deta12rii în alt3 localitate, în 4ar5 6i în
str7in8tate, în interesul serviciului, reprezentând
indemniza9iile pl:tite acestora, precum ;i cheltuielile de
transport <i cazare;
h) s= fie efectuate pe perioada deplas>rii contribuabilului
care î?i desf@AoarB activitatea individual Ci/sau într-o formD
de asociere, în EarF Gi în strHinItate, în scopul desfJKurLrii
activitMNii, reprezentând cheltuieli de cazare Oi transport,
altele decât cele prevPzute la alin. (7) lit. k);

i) s reprezinte contribuii de asigur ri sociale pltite la
sistemele proprii de asigurri sociale i/sau contribuii
profesionale obligatorii pltite, potrivit legii, organizaiilor
profesionale din care fac parte contribuabilii;
(la 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (4) , Articolul 68 ,
Capitolul II , Titlul IV a fost modificat de Punctul 16,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
j) s fie efectuate în scopul desfurrii activitii i
reglementate prin acte normative în vigoare;
k) în cazul activelor neamortizabile prevzute la art. 28
alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul
înstrinrii i reprezint preul de cumprare sau valoarea
stabilit prin expertiz tehnic la data dobândirii, dup caz.
---------Lit. k) a alin. (4) al art. 68 a fost modificat de pct. 8
al art. I din ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(4^1) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate
pentru organizarea %i desf&'urarea înv()*mântului profesional +i
tehnic, în conformitate cu reglement,rile legale din domeniul
educa-iei na.ionale, cu excep/ia cheltuielilor cu amortizarea
care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d).
(la 01-01-2017 Articolul 68 din Capitolul II , Titlul IV a
fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONAN0A DE
URGEN12 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat3 în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(5) Urm4toarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum 5i pentru
acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita
unei cote de 5% din baza de calcul determinat6 conform alin.
(6);
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din
baza de calcul determinat7 conform alin. (6);
c) cheltuielile sociale, în limita sumei ob8inute prin
aplicarea unei cote de pân9 la 5% asupra valorii anuale a
cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru
destina:iile prev;zute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul
II, dup< caz;
d) sc=z>mintele, perisabilit?@ile, pierderile rezultate din
manipulare/depozitare, potrivit legislaAiei în materie, inclusiv

cheltuielile cu bunuri cu termen dep it de valabilitate
potrivit legii;
e) cheltuielile reprezentând tichetele de mas acordate de
angajatori, potrivit legii;
f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacan acordate
de angajatori, potrivit legii;
g) contribuiile la fonduri de pensii facultative potrivit
Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificrile
i completrile ulterioare, i cele reprezentând contribu ii la
schemele de pensii facultative, calificate astfel în
conformitate cu legisla ia privind pensiile facultative de c tre
Autoritatea de Supraveghere Financiar , efectuate ctre entiti
autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau
aparinând Spaiului Economic European, pltite în scopul
personal al contribuabilului, indiferent dac activitatea se
desfoar individual sau într-o form de asociere, în limita
echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoan;
h) primele de asigurare voluntar de sntate, precum i
serviciile medicale furnizate sub form de abonament, pltite în
scopul personal al contribuabilului, indiferent dac activitatea
se desf!"oar# individual sau într-o form$ de asociere, în limita
echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoan%;
(la 26-03-2018 Litera h) din Alineatul (5) , Articolul 68 ,
Capitolul II , Titlul IV a fost modificat& de Punctul 3,
Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent(,
cât )i în scopul personal al contribuabilului sau asocia*ilor
sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial+ care este
aferent, activit-.ii independente;
j) cheltuielile de func/ionare, între0inere 1i repara2ii,
aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru
asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la
cel mult un singur autoturism aferent fiec3rei persoane;
k) cheltuielile reprezentând contribu4ii sociale obligatorii
datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V;
(la 01-01-2018 Litera k) din Alineatul (5) , Articolul 68 ,
Capitolul II , Titlul IV a fost modificat5 de Punctul 17,
Articolul I din ORDONAN6A DE URGEN78 nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
l) Abrogat.
(la 23-03-2018 Litera l) din Alineatul (5) , Articolul 68 ,
Capitolul II , Titlul IV a fost abrogat: de Punctul 8,

Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
m) cheltuieli pentru asigurarea securitii i snt ii în
munc , potrivit legii;
n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice i
juridice, altele decât institu iile care desfoar activitatea
de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfurarea
activitii, pe baza contractului încheiat între pri, în
limita nivelului dobânzii de referin a Bncii Naionale a
României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data
restituirii împrumutului i, respectiv, nivelul ratei dobânzii
pentru împrumuturile în valut, prevzut la art. 27 alin. (7)
lit. b);
o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria
- rata de leasing - în cazul contractelor de leasing
operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobânzile
pentru contractele de leasing financiar, stabilite în
conformitate cu prevederile privind opera!iunile de leasing "i
societ#$ile de leasing;
p) cotiza%ii pl&tite la asocia'iile profesionale în limita a
4.000 euro anual;
q) cheltuielile reprezentând contribu(iile profesionale
obligatorii datorate, potrivit legii, organiza)iilor
profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5%
din venitul brut realizat.
(6) Baza de calcul se determin* ca diferen+, între venitul
brut -i cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de
sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private,
cheltuielile de protocol.
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul
personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunz.toare veniturilor neimpozabile ale
c/ror surse se afl0 pe teritoriul României sau în str1in2tate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu,
inclusiv impozitul pe venitul realizat în str3in4tate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, precum 5i cu
serviciile medicale furnizate sub form6 de abonament, altele
decât cele prev7zute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) 8i
cele efectuate pentru persoanele care ob9in venituri din salarii
:i asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III
- Venitul din salarii ;i asimilate salariilor;
(la 26-03-2018 Litera d) din Alineatul (7) , Articolul 68 ,
Capitolul II , Titlul IV a fost modificat< de Punctul 3,
Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

e) donaii de orice fel;
f) dobânzile/majorrile de întârziere, amenzile, sumele sau
valoarea bunurilor confiscate ca urmare a înc lcrii
dispoziiilor legale în vigoare i penalitile, datorate
autorit ilor române/str ine, potrivit prevederilor legale, cu
excep ia celor pl tite, conform clauzelor din contractele
comerciale încheiate cu aceste autorit i;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) cheltuielile de achiziionare sau de fabricare a
bunurilor i a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
i) cheltuielile privind bunurile constatate lips din
gestiune sau degradate i neimputabile, dac inventarul nu este
acoperit de o poli de asigurare;
j) impozitul pe venit suportat de pltitorul venitului în
contul beneficiarilor de venit;
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere
motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul
desfurrii activitii i a cror mas total maxim
autorizat! nu dep"#e$te 3.500 kg %i nu au mai mult de 9 scaune
de pasageri, incluzând &i scaunul 'oferului, aflate în
proprietate sau în folosin(). Aceste cheltuieli sunt integral
deductibile pentru situa*iile în care vehiculele respective se
înscriu în oricare dintre urm+toarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen,-,
servicii de paz. /i protec0ie 1i servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agen2ii de vânz3ri 4i de
achizi5ii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plat6, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plat7, inclusiv pentru închirierea c8tre alte persoane sau
pentru instruire de c9tre :colile de ;oferi;
5. vehiculele utilizate ca m<rfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intr= sub inciden>a acestor prevederi nu
includ cheltuielile privind amortizarea.
În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în
proprietate sau în folosin?@, care nu fac obiectul limitArii
deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de
deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileBte
prin normele metodologice date în aplicarea art. 68;
l) alte sume prevCzute prin legislaDia în vigoare.
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual
se efectueazE în sistem real au obligaFia sG completeze

Registrul de eviden fiscal, în vederea stabilirii venitului
net anual.
(9) Modelul i coninutul Registrului de eviden fiscal se
aprob prin ordin al ministrului finan elor publice.
ART. 68^1
Stabilirea impozitului pentru veniturile din activit i
independente realizate în baza contractelor de activitate
sportiv , potrivit legii
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri în baza
contractelor de activitate sportiv, încheiate potrivit Legii
educaiei fizice i sportului nr. 69/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, datoreaz impozit pe venit, impozitul
fiind final.
(2) Pltitorii veniturilor, persoane juridice sau alte
entiti care au obligaia de a conduce eviden contabil au i
obligaia de a calcula, de a reine i de a pl ti impozitul
corespunz!tor sumelor pl"tite prin re#inere la surs$.
(3) Impozitul se calculeaz% prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului brut &i se re'ine la surs(, de c)tre pl*titorii
de venituri prev+zu,i la alin. (2), la momentul pl-.ii
venitului.
(4) Impozitul calculat /i re0inut reprezint1 impozit final
2i se pl3te4te la bugetul de stat pân5 la data de 25 inclusiv a
lunii urm6toare celei în care a fost re7inut.
(5) Pl8titorii de venituri prev9zu:i la alin. (2) nu au
obliga;ia calcul<rii, re=inerii la surs> ?i pl@Aii impozitului
din veniturile plBtite dacC efectueazD plEFi cGtre asocierile
fHrI personalitate juridicJ, precum Ki cLtre entitMNi cu
personalitate juridicO, care organizeazP Qi conduc contabilitate
proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit
se face de cRtre fiecare asociat, pentru venitul sSu propriu.
(6) Contribuabilii nu au obligaTia de completare a
Registrului de evidenUV fiscalW Xi de conducere a evidenYei
contabile.
(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaZiei unei sume
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3),
dup[ cum urmeaz\:
a) în cot] de 2% pentru sus^inerea entit_`ilor nonprofit
care se înfiinaeazb ci funcdioneaze în condifiile legii gi a
unithiilor de cult, precum ji pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cotk de 3,5% pentru suslinerea entitmnilor nonprofit
oi a unitpqilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale

acreditai cu cel pu in un serviciu social liceniat, în
condiiile legii.
(8) Obligaia calculrii i plii sumei prev zute la alin.
(7) revine organului fiscal competent, pe baza declara iei unice
privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de
persoanele fizice depuse pân la data de 15 martie inclusiv a
anului urmtor celui de realizare a veniturilor.
(9) Prin excepie de la alin. (8), contribuabilii pot opta
pentru calcularea, reinerea i plata sumei prevzut la alin.
(7) de ctre pltitorii de astfel de venituri pân la termenul
de plat a impozitului.
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) i (8)
se stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F .
(11) Opiunea prevzut la alin. (9) se exercit în scris
de ctre contribuabil i se aplic! la momentul pl"#ii
impozitului de c$tre pl%titorii de venituri. Op&iunea r'mâne
valabil( pe perioada derul)rii contractului de activitate
sportiv* încheiat între p+r,i, începând cu luna exercit-rii
op.iunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.
(la 30-03-2018 Capitolul II din Titlul IV a fost completat
de Punctul 7, Articolul I din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 25 din 29
martie 2018, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
ART. 69
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
(1) În cazul contribuabililor care realizeaz3 venituri din
activit45i independente, altele decât venituri din profesii
liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se
determin6 pe baza normelor de venit de la locul desf78ur9rii
activit:;ii.
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 69 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din
ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 18 din 15 martie 2018, publicat? în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(2) Ministerul Finan@elor Publice elaboreazA nomenclatorul
activitBCilor pentru care venitul net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit, care se aprobD prin ordin al
ministrului finanEelor publice, în conformitate cu activitFGile
din Clasificarea activitHIilor din economia naJionalK - CAEN,
aprobatL prin ordin al preMedintelui Institutului NaNional de
StatisticO. DirecPiile generale regionale ale finanQelor
publice, respectiv a municipiului BucureRti au urmStoarele
obligaTii:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al
anului anterior celui în care urmeaz a se aplica, precum i a
coeficienilor de corec ie stabilii prin consultarea
consiliilor judeene/Consiliului General al Municipiului
Bucureti, dup caz.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 69 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desf urat de
contribuabil nu poate fi mai mic decât salariul de baz minim
brut pe ar garantat în plat, în vigoare la momentul
stabilirii acesteia, înmulit cu 12. Prevederile prezentului
alineat se aplic i în cazul în care activitatea se desfoar
în cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, norma de
venit fiind stabilit pentru fiecare membru asociat.
(4) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de
venit determinat prin înmulirea cu 12 a salariului de baz
minim brut pe ar! garantat în plat" reprezint# venitul net
anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru
stabilirea normelor de venit de c$tre direc%iile generale
regionale ale finan&elor publice sunt cele prev'zute în normele
metodologice.
(5) În cazul în care un contribuabil desf()oar* o
activitate care genereaz+ venituri din activit,-i independente,
altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67
alin. (2), pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma
de venit aferent. acelei activit/0i se reduce propor1ional,
astfel încât s2 reflecte perioada de an calendaristic în care a
fost desf34urat5 activitatea respectiv6.
(la 23-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 69 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(6) Dac; un contribuabil desf<=oar> dou? sau mai multe
activit@Ai care genereazB venituri din activitCDi independente,
altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67
alin. (2), venitul net din aceste activitEFi se stabileGte de
cHtre contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit
corespunzItoare fiecJrei activitKLi.
(la 23-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 69 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din

ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(7) În cazul în care un contribuabil desfoar o activitate
inclus în nomenclatorul prevzut la alin. (2) i o alt
activitate independent , venitul net anual se determin în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68.
(8) Contribuabilii care desf oar activiti pentru care
venitul net se determin pe baz de norme de venit au obligaia
s completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul
de eviden fiscal i nu au obligaii privind evidena
contabil.
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determin pe
baz de norme de venit i care în anul fiscal anterior au
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în
lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal urm tor au
obliga!ia determin"rii venitului net anual în sistem real.
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
schimb mediu anual comunicat de Banca Na#ional$ a României, la
sfâr%itul anului fiscal. Aceast& categorie de contribuabili are
obliga'ia s( completeze corespunz)tor *i s+ depun, declara-ia
unic. privind impozitul pe venit /i contribu0iile sociale
datorate de persoanele fizice pân1 la data de 15 martie inclusiv
a anului urm2tor celui de realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Alineatul (9) din Articolul 69 , Capitolul II ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din
ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat6 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de
la alin. (4) în declara7ia unic8 privind impozitul pe venit 9i
contribu:iile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea
normelor anuale de venit se realizeaz; de c<tre contribuabil
prin aplicarea coeficien=ilor de corec>ie publica?i de c@tre
DirecAiile generale regionale ale finanBelor publice, respectiv
a municipiului BucureCti, asupra normelor anuale de venit.
(la 23-03-2018 Articolul 69 din Capitolul II , Titlul IV
fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANDA DE
URGENEF nr. 18 din 15 martie 2018, publicatG în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru
determinarea venitului net anual, se stabileHte prin norme.

a

(la 23-03-2018 Articolul 69 din Capitolul II , Titlul IV
fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 69^1
Opiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe
baza datelor din contabilitate
(1) Contribuabilii care obin venituri din activiti
independente, impui pe baz de norme de venit, au dreptul s
opteze pentru determinarea venitului net în sistem real,
potrivit art. 68.
(2) Op iunea de a determina venitul net în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68,
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioad de 2 ani
fiscali consecutivi i se consider reînnoit pentru o nou
perioad dac contribuabilul nu solicit revenirea la sistemul
anterior, prin completarea corespunztoare a declaraiei unice
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice i depunerea formularului la organul fiscal
competent pân la data de 15 martie inclusiv a anului urmtor
expirrii perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opiunea pentru determinarea
venitului net în sistem real se exercit prin completarea
declaraiei unice privind impozitul pe venit i contribu iile
sociale datorate de persoanele fizice cu informa!ii privind
determinarea venitului net anual în sistem real "i depunerea
formularului la organul fiscal competent pân# la data de 15
martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desf$%urat
activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile
de la începerea activit&'ii, în cazul contribuabililor care
încep activitatea în cursul anului fiscal.
(la 23-03-2018 Capitolul II din Titlul IV a fost completat
de Punctul 11, Articolul I din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 18 din
15 martie 2018, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
ART. 69^2
Stabilirea impozitului pentru veniturile din activit,-i
independente pentru care venitul net anual se stabile.te pe baza
normelor de venit
(1) Contribuabilii care realizeaz/ venituri din activit01i
independente pentru care venitul net anual se stabile2te pe baza
normelor de venit au obliga3ia stabilirii impozitului anual

datorat, pe baza declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribu iile sociale datorate de persoanele fizice prin
aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate,
impozitul fiind final.
(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit
prevederilor alin. (1) se efectueaz la bugetul de stat, pân la
data de 15 martie inclusiv a anului urmtor celui de realizare a
venitului.
(la 23-03-2018 Capitolul II din Titlul IV a fost completat
de Punctul 11, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din
15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
ART. 69^3
Impozitarea venitului net anual din activit i independente
Venitul net anual din activit i independente determinat în
sistem real pe baza datelor din contabilitate se impoziteaz
potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
(la 23-03-2018 Capitolul II din Titlul IV a fost completat
de Punctul 11, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din
15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
CAP. II^1
Venituri din drepturi de proprietate intelectual
(la 23-03-2018 Capitolul II^1 a fost introdus de Punctul 12,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 70
Definirea veniturilor din drepturi de proprietate
intelectual
Veniturile din valorificarea sub orice form a drepturilor
de proprietate intelectual provin din drepturi de autor i
drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor
lucrri de art monumental, brevete de invenie, desene i
modele, m!rci "i indica#ii geografice, topografii pentru produse
semiconductoare $i altele asemenea.
(la 23-03-2018 Articolul 70 din Capitolul II^1 , Titlul IV
fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONAN%A DE
URGEN&' nr. 18 din 15 martie 2018, publicat( în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 71
Definirea veniturilor din România din drepturi de
proprietate intelectual
Veniturile din drepturi de proprietate intelectual sunt
considerate ca fiind obinute din România, numai dac sunt
primite de la un pltitor de venit din România sau de la un
nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia
stabilit în România.
(la 23-03-2018 Articolul 71 din Capitolul II^1 , Titlul IV
fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 72
Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectual pl tite de persoane juridice sau alte
entit i care au obliga ia de a conduce eviden contabil
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din drepturi de
proprietate intelectual datoreaz impozit pe venit, impozitul
fiind final.
(2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectual,
inclusiv din crearea unor lucrri de art monumental, se
determin de ctre pltitorii venitului, persoane juridice sau
alte entiti care au obligaia de a conduce eviden contabil ,
prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
(3) În cazul exploat!rii de c"tre mo#tenitori a drepturilor
de proprietate intelectual$, precum %i în cazul remunera&iei
reprezentând dreptul de suit' (i al remunera)iei compensatorii
pentru copia privat*, venitul net se determin+ prin sc,derea din
venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune
colectiv- sau altor pl.titori de asemenea venituri, potrivit
legii, f/r0 aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prev1zute la
alin. (2).
(4) Impozitul se calculeaz2 prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului net 3i se re4ine la surs5, de c6tre pl7titorii
de venituri prev8zu9i la alin. (2), la momentul pl:;ii
veniturilor.
(5) Impozitul calculat <i re=inut reprezint> impozit final
?i se pl@teAte la bugetul de stat pânB la data de 25 inclusiv a
lunii urmCtoare celei în care a fost reDinut.
(6) PlEtitorii de venituri prevFzuGi la alin. (2) nu au
obligaHia calculIrii, reJinerii la sursK Li plMNii impozitului
din veniturile plOtite dacP efectueazQ plRSi cTtre asocierile
fUrV personalitate juridicW, precum Xi cYtre entitZ[i cu

personalitate juridic, care organizeaz i conduc contabilitate
proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit
se face de ctre fiecare asociat, pentru venitul su propriu.
(7) Contribuabilii nu au obligaia de completare a
Registrului de eviden fiscal i de conducere a eviden ei
contabile.
(8) Contribuabilii pot dispune asupra destina iei unei sume
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4)
pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectual , dup
cum urmeaz:
a) în cot de 2% pentru susinerea entitilor nonprofit
care se înfiineaz i funcioneaz în condiiile legii i a
unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot de 3,5% pentru susinerea entit ilor nonprofit
!i a unit"#ilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acredita$i cu cel pu%in un serviciu social licen&iat, în
condi'iile legii.
(la 30-03-2018 Alineatul (8) din Articolul 72 , Capitolul II^1
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din
ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 25 din 29 martie 2018, publicat+ în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(9) Obliga,ia calcul-rii .i pl/0ii sumei prev1zute la alin.
(8) revine organului fiscal competent, pe baza declara2iei unice
privind impozitul pe venit 3i contribu4iile sociale datorate de
persoanele fizice depuse pân5 la data de 15 martie inclusiv a
anului urm6tor celui de realizare a veniturilor.
(la 30-03-2018 Alineatul (9) din Articolul 72 , Capitolul II^1
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 25 din 29 martie 2018, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(10) Prin excep;ie de la alin. (9), contribuabilii pot opta
pentru calcularea, re<inerea =i plata sumei prev>zute la alin.
(8) de c?tre pl@titorii de astfel de venituri pânA la termenul
de platB a impozitului.
(la 30-03-2018 Alineatul (10) din Articolul 72 , Capitolul II^1
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din
ORDONANCA DE URGENDE nr. 25 din 29 martie 2018, publicatF în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(11) OpGiunea prevHzutI la alin. (10) se exercitJ în scris
de cKtre contribuabil Li se aplicM la momentul plNOii
impozitului de cPtre plQtitorii de venituri din drepturi de

proprietate intelectual. Opiunea r mâne valabil pe perioada
derulrii contractului încheiat între pri, începând cu luna
exercitrii opiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali
consecutivi.
(12) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) i (9)
se stabile te prin ordin al pre edintelui A.N.A.F.
(la 23-03-2018 Articolul 72 din Capitolul II^1 , Titlul IV
fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 72^1
Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate
intelectual
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectual,
inclusiv din crearea unor lucrri de art monumental, primit de
la ali pltitori decât cei prevzui la art. 72 alin. (2), se
stabilete de contribuabili prin scderea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra
venitului brut.
(2) În cazul exploatrii de ctre motenitori a drepturilor
de proprietate intelectual, precum i în cazul remunera iei
reprezentând dreptul de suit! "i al remunera#iei compensatorii
pentru copia privat$, venitul net se determin% prin sc&derea din
venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune
colectiv' sau altor pl(titori de asemenea venituri, potrivit
legii, f)r* aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prev+zute la
alin. (1).
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de
proprietate intelectual,, contribuabilii pot completa numai
partea referitoare la venituri din Registrul de eviden-.
fiscal/.
(4) Obliga0iile declarative sunt cele stabilite pentru
veniturile nete anuale din activit12i independente determinate
în sistem real.
(la 23-03-2018 Capitolul II^1 din Titlul IV a fost completat
de Punctul 16, Articolul I din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 18 din
15 martie 2018, publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
ART. 73
Op7iunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe
baza datelor din contabilitate

(1) Contribuabilii care obin venituri din drepturi de
proprietate intelectual au dreptul s opteze pentru
determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opiunea de a determina venitul net în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68,
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioad de 2 ani
fiscali consecutivi i se consider reînnoit pentru o nou
perioad dac contribuabilul nu solicit revenirea la sistemul
anterior, prin completarea corespunz toare a declara iei unice
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice i depunerea formularului la organul fiscal
competent pân la data de 15 martie, inclusiv a anului urmtor
expirrii perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opiunea pentru determinarea
venitului net în sistem real se exercit prin completarea
declaraiei unice privind impozitul pe venit i contribuiile
sociale datorate de persoanele fizice, cu informaii privind
determinarea venitului net anual în sistem real i depunerea
formularului la organul fiscal competent pân la data de 15
martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfurat
activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile
de la începerea activitii, în cazul contribuabililor care
încep activitatea în cursul anului fiscal.
(4) Obliga iile declarative !i regulile de impunere sunt
cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activit"#i
independente determinate în sistem real.
(la 23-03-2018 Articolul 73 din Capitolul II^1 , Titlul IV
fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONAN$A DE
URGEN%& nr. 18 din 15 martie 2018, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 74
Abrogat.
(la 23-03-2018 Articolul 74 din Capitolul II^1 , Titlul IV a
fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDONAN(A DE URGEN)*
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr.
260 din 23 martie 2018)
ART. 75
Abrogat.
(la 23-03-2018 Articolul 75 din Capitolul II^1 , Titlul IV a
fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-.

nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
260 din 23 martie 2018)
CAP. III
Venituri din salarii i asimilate salariilor
ART. 76
Definirea veniturilor din salarii i asimilate salariilor
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile
în bani i/sau în natur obinute de o persoan fizic rezident
ori nerezident ce desf oar o activitate în baza unui contract
individual de munc , a unui raport de serviciu, act de detaare
sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de
perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de
forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru
incapacitate temporar de munc acordate persoanelor care obin
venituri din salarii i asimilate salariilor.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se
aplic i urmtoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate
salariilor:
a) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a
unei funcii de demnitate public , stabilite potrivit legii;
b) indemniza!iile din activit"#i desf$%urate ca urmare a
unei func&ii alese în cadrul persoanelor juridice f'r( scop
patrimonial;
c) solda lunar) acordat* potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor
societ+,ilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dup- caz,
precum .i participarea la profitul unit/0ii pentru managerii cu
contract de management, potrivit legii;
e) sume reprezentând participarea salaria1ilor la profit,
potrivit legii;
f) remunera2ia ob3inut4 de directorii cu contract de mandat
5i de membrii directoratului de la societ67ile administrate în
sistem dualist 8i ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum 9i drepturile cuvenite managerilor, în baza
contractului de management prev:zut de lege;
g) remunera;ia primit< de pre=edintele asocia>iei de
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiin?area,
organizarea @i funcAionarea asociaBiilor de proprietari, cu
modificCrile Di completErile ulterioare;
h) sumele primite de membrii fondatori ai societFGilor
constituite prin subscripHie publicI;
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
comitetului de audit, dupJ caz, precum Ki sumele primite pentru
participarea în consilii, comisii, comitete Li altele asemenea;

j) sumele primite de reprezentanii în organisme tripartite,
potrivit legii;
k) indemniza iile i orice alte sume de aceeai natur,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport i cazare, primite de salariai, potrivit legii, pe
perioada delegrii/deta rii, dup caz, în alt localitate, în
ar i în strintate, în interesul serviciului, pentru partea
care depete plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ar, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaie, prin hotrâre a Guvernului pentru personalul
autoritilor i instituiilor publice;
(ii) strintate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurn prin hotrâre a Guvernului pentru personalul român trimis
în str in!tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
l) indemniza"iile #i orice alte sume de aceea$i natur%,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport &i cazare, primite de salaria'ii care au stabilite
raporturi de munc( cu angajatori nereziden)i, pe perioada
deleg*rii/deta+,rii, dup- caz, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care dep./e0te plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat1 personalului
român trimis în str2in3tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hot4râre a Guvernului, corespunz5tor
67rii de reziden89 a angajatorului nerezident de care ar
beneficia personalul din institu:iile publice din România dac;
s-ar deplasa în <ara respectiv=;
m) indemniza>iile ?i orice alte sume de aceea@i naturA,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport Bi cazare primite pe perioada deplasCrii, în altD
localitate, în EarF Gi în strHinItate, în interesul desfJKurLrii
activitMNii, astfel cum este prevOzut în raportul juridic, de
cPtre administratorii stabiliQi potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de cRtre directorii care
îSi desfTUoarV activitatea în baza contractului de mandat
potrivit legii, de cWtre membrii directoratului de la
societXYile administrate în sistem dualist Zi ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum [i de c\tre manageri, în
baza contractului de management prev]zut de lege, pentru partea
care dep^_e`te plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în aarb, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizacie, prin hotdrâre a Guvernului pentru personalul
autoritefilor gi instituhiilor publice;
(ii) în striinjtate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurnk prin hotlrâre a Guvernului pentru personalul român trimis

în strin tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
n) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport i cazare, primite pe perioada deplasrii în România,
în interesul desf ur rii activit ii, de c tre administratori
sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entiti
nerezidente, astfel cum este prevzut în raporturile juridice
respective, pentru partea care depete plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat personalului
român trimis în strintate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hotrâre a Guvernului, corespunztor
rii de reziden a entitii nerezidente de care ar beneficia
personalul din instituiile publice din România dac s-ar
deplasa în !ara respectiv";
o) remunera#ia administratorilor societ$%ilor,
companiilor/societ&'ilor na(ionale )i regiilor autonome,
desemna*i/numi+i în condi,iile legii, precum -i sumele primite
de reprezentan.ii în adunarea general/ a ac0ionarilor 1i în
consiliul de administra2ie;
p) sume reprezentând salarii/solde, diferen3e de
salarii/solde, dobânzi acordate în leg4tur5 cu acestea, precum
6i actualizarea lor cu indicele de infla7ie, stabilite în baza
unor hot8râri judec9tore:ti r;mase definitive <i irevocabile/
hot=râri judec>tore?ti definitive @i executorii;
q) indemnizaAiile lunare plBtite conform legii de angajatori
pe perioada de neconcurenCD, stabilite conform contractului
individual de muncE;
r) remuneraFia brutG primitH pentru activitatea prestatI de
zilieri, potrivit legii;
r^1) veniturile obJinute de cKtre persoanele fizice care
desfLMoarN activitOPi în cadrul misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare Qi institutelor culturale româneRti din
strSinTtate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din
cap. IV secUiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plVtit din fonduri
publice.
(la 01-01-2018 Litera r^1) din Alineatul (2) , Articolul 76 ,
Capitolul III , Titlul IV a fost modificatW de Punctul 21,
Articolul I din ORDONANXA DE URGENYZ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat[ în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natur\.

(3) Avantajele, în bani sau în natur, cu excepia celor
prev zute la alin. (4), primite în legtur cu o activitate
menionat la alin. (1) i (2) includ, îns nu sunt limitate la:
a) utilizarea oric rui bun, inclusiv a unui vehicul de orice
tip, din patrimoniul afacerii sau închiriat de la o ter
persoan , în scop personal, cu excep ia deplasrii pe distan
dus-întors de la domiciliu sau reedin la locul de munc/locul
desfurrii activitii;
b) cazare, hran, îmbrcminte, personal pentru munci
casnice, precum i alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori
la un pre mai mic decât preul pie ei;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei crean!e a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele "i costul convorbirilor telefonice, inclusiv
cartelele telefonice, în scop personal;
f) permise de c#l$torie pe orice mijloace de transport,
folosite în scopul personal;
g) primele de asigurare, precum %i cu serviciile medicale
furnizate sub form& de abonament pl'tite de c(tre suportator
pentru angaja)ii proprii sau alt beneficiar de venituri din
salarii *i asimilate salariilor, la momentul pl+,ii acestora,
altele decât cele obligatorii -i cele care se încadreaz. în
condi/iile prev0zute la alin. (4) lit. t);
(la 26-03-2018 Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 76 ,
Capitolul III , Titlul IV a fost modificat1 de Punctul 3,
Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
h) tichete cadou acordate potrivit legii, cu excep3ia
destina4iilor 5i limitelor prev6zute la alin. (4) lit. a),
tichete de mas7, vouchere de vacan89 :i tichete de cre;<,
acordate potrivit legii.
(4) Urm=toarele venituri nu sunt impozabile, în în>elesul
impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile
grave ?i incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale,
ajutoarele pentru na@tere, ajutoarele pentru pierderi produse în
gospodAriile proprii ca urmare a calamitBCilor naturale,
veniturile reprezentând cadouri în bani Di/sau în naturE,
inclusiv tichete cadou, oferite salariaFilor, cât Gi cele
oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea
transportului la Hi de la locul de muncI al salariatului,
contravaloarea serviciilor turistice Ji/sau de tratament,
inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaKii
proprii Li membrii de familie ai acestora, acordate de angajator

pentru salariaii proprii sau alte persoane, astfel cum este
prevzut în contractul de munc .
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori
salariailor, cât i cele oferite în beneficiul copiilor minori
ai acestora, cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului
i a srb torilor similare ale altor culte religioase, precum i
cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în m sura în care
valoarea acestora pentru fiecare persoan în parte, cu fiecare
ocazie din cele de mai sus, nu dep ete 150 lei.
Nu sunt incluse în veniturile salariale i nu sunt
impozabile nici veniturile de natura celor prevzute mai sus,
realizate de persoane fizice, dac aceste venituri sunt primite
în baza unor legi speciale i finanate din buget;
b) drepturile de hran acordate de angajatori angajailor,
în conformitate cu legislaia în vigoare;
c) hran acordat de angajatori angajailor, în cazul în
care potrivit legislaiei în materie este interzis introducerea
alimentelor în incinta unitii;
d) contravaloarea folosinei locuin ei de serviciu sau a
locuin!ei din incinta unit"#ii ori c$minului militar de
garnizoan% &i de unitate, potrivit reparti'iei de serviciu,
numirii conform legii sau specificit()ii activit*+ii prin cadrul
normativ specific domeniului de activitate, compensa,ia lunarpentru chirie pentru personalul din sectorul de ap.rare
na/ional0, ordine public1 2i siguran34 na5ional6, precum 7i
compensarea diferen8ei de chirie, suportat9 de persoana fizic:,
conform legilor speciale;
e) cazarea ;i contravaloarea chiriei pentru locuin<ele puse
la dispozi=ia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor
publice, a angaja>ilor consulari ?i diplomatici care lucreaz@ în
afara ABrii, în conformitate cu legislaCia în vigoare;
f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului
individual de protecDie Ei de lucru, a alimentaFiei de
protecGie, a medicamentelor Hi materialelor igienico-sanitare, a
altor drepturi privind sInJtatea Ki securitatea în muncL, precum
Mi a uniformelor obligatorii Ni a drepturilor de echipament, ce
se acordO potrivit legislaPiei în vigoare;
g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru
transportul între localitatea în care angajaQii îRi au reSedinTa
Ui localitatea unde se aflV locul de muncW al acestora, pentru

situaiile în care nu se asigur locuin  sau nu se suport
contravaloarea chiriei, conform legii;
h) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
primite de salaria i, potrivit legii, pe perioada
deleg rii/deta rii, dup caz, în alt localitate, în ar i în
strintate, în interesul serviciului, în limita plafonului
neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum i cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare;
i) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
primite de salariaii care au stabilite raporturi de munc cu
angajatori nerezideni, pe perioada delegrii/detarii, dup
caz, în România, în interesul serviciului, în limita plafonului
neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. l), precum !i cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport "i cazare;
j) indemniza#iile $i orice alte sume de aceea%i natur&,
primite pe perioada deplas'rii, în alt( localitate, în )ar* +i
în str,in-tate, în interesul desf./ur0rii activit12ii, astfel
cum este prev3zut în raportul juridic, de c4tre administratorii
stabili5i potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de c6tre directorii care î7i desf89oar:
activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de
c;tre membrii directoratului de la societ<=ile administrate în
sistem dualist >i ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, ?i de c@tre manageri, în baza contractului de management
prevAzut de lege, în limita plafonului neimpozabil stabilit la
alin. (2) lit. m), precum Bi cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport Ci cazare. Plafonul zilnic
neimpozabil se acordD numai dacE durata deplasFrii este mai mare
de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de
deplasare în interesul desfGHurIrii activitJKii;
k) indemnizaLiile Mi orice alte sume de aceeaNi naturO,
primite pe perioada deplasPrii în România, în interesul
desfQRurSrii activitTUii, de cVtre administratori sau directori,
care au raporturi juridice stabilite cu entitWXi nerezidente,
astfel cum este prevYzut în raporturile juridice respective, în
limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. n),
precum Zi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de
transport [i cazare.
Plafonul zilnic neimpozabil se acord\ numai dac] durata
deplas^rii este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24
de ore câte o zi de deplasare în interesul desf_`urarii
activitbcii;
l) indemnizadiile ei orice alte sume de aceeafi naturg
primite de persoanele fizice care desfhioarj o activitate în
baza unui statut special prevkzut de lege pe perioada

deplasrii, respectiv deleg rii sau detarii, în alt
localitate, în ar i în strin tate, în limitele prev zute de
actele normative speciale aplicabile acestora, precum i cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare;
m) sumele primite, potrivit dispozi iilor legale, pentru
acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
n) indemnizaiile de instalare ce se acord o singur dat,
la încadrarea într-o unitate situat într-o alt localitate
decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dup
absolvirea studiilor, în limita unui salariu de baz la
angajare, precum i indemnizaiile de instalare i mutare
acordate personalului din instituiile publice, potrivit legii;
o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din
activiti dependente desfurate într-un stat strin,
indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv
din activit i dependente desf!"urate la bordul navelor #i
aeronavelor operate în trafic interna$ional. Fac excep%ie
veniturile salariale pl&tite de c'tre sau în numele unui
angajator care este rezident în România ori are sediul permanent
în România, care sunt impozabile în România numai în situa(ia în
care România are drept de impunere;
(la 01-01-2018 Litera o) din Alineatul (4) , Articolul 76 ,
Capitolul III , Titlul IV a fost modificat) de Punctul 3,
Articolul I din ORDONAN*A nr. 25 din 30 august 2017, publicat+
în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017)

p) cheltuielile efectuate de angajatori/pl,titori pentru
preg-tirea profesional. /i perfec0ionarea angaja1ilor,
administratorilor stabili2i potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat 3i directorilor care î4i
desf56oar7 activitatea în baza contractului de mandat potrivit
legii, astfel cum este prev8zut în raporturile juridice
respective, preg9tire legat: de activitatea desf;<urat= de
persoanele respective pentru angajator/pl>titor;
q) costul abonamentelor telefonice ?i al convorbirilor
telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la
momentul acord@rii Ai la momentul exercitBrii acestora;
s) diferenCa favorabilD dintre dobânda preferenEialF
stabilitG prin negociere Hi dobânda practicatI pe piaJK, pentru
credite Li depozite;

) contribuiile la un fond de pensii facultative potrivit
Legii nr. 204/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
i cele reprezentând contribuii la scheme de pensii
facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaia
privind pensiile facultative de ctre Autoritatea de
Supraveghere Financiar , administrate de c tre entit i
autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau
apar inând Spaiului Economic European, suportate de angajator
pentru angajaii proprii, în limita a 400 euro anual pentru
fiecare persoan;
t) primele de asigurare voluntar de sntate, precum i
serviciile medicale furnizate sub form de abonament, suportate
de angajator pentru angajaii proprii, astfel încât la nivelul
anului s nu se depeasc echivalentul în lei al sumei de 400
euro;
(la 26-03-2018 Litera t) din Alineatul (4) , Articolul 76 ,
Capitolul III , Titlul IV a fost modificat de Punctul 4,
Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
) avantajele sub forma utilizrii în scop personal a
vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de
50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) i art. 68
alin. (7) lit. k).
(5) Avantajele primite în bani i în natur! "i imputate
salariatului în cauz# nu se impoziteaz$.
(6) Indemniza%iile &i orice alte sume de aceea'i natur(,
impozabile, primite pe perioada deleg)rii în alt* localitate, în
România +i în str,in-tate, se consider. venituri aferente lunii
în care se aprob/ decontul. Impozitul se calculeaz0 1i se re2ine
prin cumularea cu veniturile din salarii 3i asimilate salariilor
aferente lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de
stat se efectueaz4 lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor
art. 80 5i 82, dup6 caz.
(7) Pentru indemniza7ii 8i orice alte sume de aceea9i
natur:, impozabile, primite pe perioada deta;<rii/deplas=rii,
potrivit prevederilor alin. (2) lit. k)-n), impozitul se
calculeaz> ?i se re@ine la fiecare platA, iar plata impozitului
la bugetul de stat se efectueazB lunar sau trimestrial, potrivit
prevederilor art. 80 Ci 82, dupD caz.
ART. 77
Deducere personalE
(1) Persoanele fizice prevFzute la art. 59 alin. (1) lit. a)
Gi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din
salarii a unei sume sub formH de deducere personalI, acordatJ

pentru fiecare lun a perioadei impozabile numai pentru
veniturile din salarii la locul unde se afl funcia de baz.
(2) Deducerea personal se acord pentru persoanele fizice
care au un venit lunar brut de pân la 1.950 lei inclusiv,
astfel:
i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreinere
- 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoan în între inere
- 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au dou persoane în
între inere - 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în
între inere - 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe
persoane în între inere - 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare
din salarii cuprinse între 1.951 lei i 3.600 lei, inclusiv,
deducerile personale sunt degresive fa de cele de mai sus i
se stabilesc potrivit urmtorului tabel:
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Pentru contribuabilii care realizeazÀ venituri brute lunare
din salarii de peste 3.600 lei nu se acordÁ deducerea personalÂ.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 77 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din
ORDONANÃA DE URGENÄÅ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatÆ în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(3) Persoana în întreÇinere poate fi soÈia/soÉul, copiii sau
alÊi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale
soËului/soÌiei acestuia pânÍ la gradul al doilea inclusiv, ale
cÎrei venituri, impozabile Ïi neimpozabile, nu depÐÑesc 510 lei
lunar, cu excepÒia veniturilor prevÓzute la art. 62 lit. o), w)
Ôi x) Õi/sau a pensiilor de urmaÖ cuvenite conform legii, precum
×i a prestaØiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea
nr. 448/2006 privind protecÙia Úi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicatÛ, cu modificÜrile Ýi
completÞrile ulterioare.
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 77 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din
ORDONANßA DE URGENàá nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatâ în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(4) În cazul în care o persoanã este întreäinutå de mai
mulæi contribuabili, suma reprezentând deducerea personalç se
atribuie unui singur contribuabil, conform înèelegerii între
pérêi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma
reprezentând deducerea personalë se atribuie fiecìrui
contribuabil în întreíinerea cîruia/cïrora se aflð aceñtia.
(5) Copiii minori, în vârstò de pânó la 18 ani împliniôi, ai
contribuabilului, sunt consideraõi întreöinu÷i.
(6) Suma reprezentând deducerea personalø se acordù pentru
persoanele aflate în întreúinerea contribuabilului, pentru acea
perioadû impozabilü din anul fiscal în care acestea au fost
întreýinute. Perioada se rotunjeþte la luni întregi în favoarea
contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreinere
persoanele fizice care de in terenuri agricole i silvice în
suprafa de peste 10.000 m² în zonele colinare i de es i de
peste 20.000 m² în zonele montane.
(8) Deducerea personal determinat potrivit prezentului
articol nu se acord personalului trimis în misiune permanent
în str in tate, potrivit legii.
ART. 78
Determinarea impozitului pe veniturile din salarii i
asimilate salariilor
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un
impozit lunar, final, care se calculeaz i se reine la surs
de ctre pltitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevzut la alin. (1) se determin
astfel:
a) la locul unde se afl funcia de baz, prin aplicarea
cotei de 10% asupra bazei de calcul determinat ca diferen
între venitul net din salarii calculat prin deducerea din
venitul brut a contribuiilor sociale obligatorii aferente unei
luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu
instrumentele juridice internaionale la care România este
parte, precum i, dup! caz, a contribu"iei individuale la
bugetul de stat datorat# potrivit legii, $i urm%toarele:
(la 01-01-2018 Partea introductiv& a literei a) din Alineatul
(2) , Articolul 78 , Capitolul III , Titlul IV a fost
modificat' de Punctul 23, Articolul I din ORDONAN(A DE URGEN)*
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
(i) deducerea personal, acordat- pentru luna respectiv.;
(ii) cotiza/ia sindical0 pl1tit2 în luna respectiv3;
(iii) contribu4iile la fondurile de pensii facultative
potrivit Legii nr. 204/2006, cu modific5rile 6i complet7rile
ulterioare, 8i cele la scheme de pensii facultative, calificate
astfel în conformitate cu legisla9ia privind pensiile
facultative de c:tre Autoritatea de Supraveghere Financiar;,
administrate de c<tre entit=>i autorizate stabilite în state
membre ale Uniunii Europene sau apar?inând Spa@iului Economic
European, suportate de angajaAi, astfel încât la nivelul anului
sB nu se depCDeascE echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
(iv) primele de
serviciile medicale
de angajaKi, astfel
echivalentul în lei

asigurare voluntarF de sGnHtate, precum Ii
furnizate sub formJ de abonament, suportate
încât la nivelul anului sL nu se depMNeascO
al sumei de 400 euro. Contractul de

asigurare, respectiv abonamentul vizeaz servicii medicale
furnizate angajatului i/sau oric rei persoane aflate în
întreinerea sa, aa cum este definit la art. 77 alin. (3);
(la 26-03-2018 Punctul (iv) din Litera a), Alineatul (2),
Articolul 78, Capitolul III , Titlul IV a fost modificat de
Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
b) pentru veniturile obinute în celelalte cazuri, prin
aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca
diferen între venitul brut i contribu iile sociale
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în
România sau în conformitate cu instrumentele juridice
interna ionale la care România este parte, precum i, dup caz,
a contribuiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit
legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
(la 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 78 ,
Capitolul III , Titlul IV a fost modificat de Punctul 23,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(3) În cazul veniturilor din salarii i/sau al diferenelor
de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare,
conform legii, impozitul se calculeaz i se reine la data
efecturii plii, în conformitate cu reglementrile legale în
vigoare privind veniturile realizate în afara funciei de baz
la data pl !ii, "i se pl#te$te pân% la data de 25 a lunii
urm&toare celei în care s-au pl'tit.
(4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde,
diferen(e de salarii/solde, dobânzi acordate în leg)tur* cu
acestea, precum +i actualizarea lor cu indicele de infla,ie,
stabilite în baza unor hot-râri judec.tore/ti r0mase definitive
1i irevocabile/hot2râri judec3tore4ti definitive 5i executorii,
impozitul se calculeaz6 7i se re8ine la data efectu9rii pl:;ii,
în conformitate cu reglement<rile legale în vigoare la data
pl=>ii pentru veniturile realizate în afara func?iei de baz@, Ai
se plBteCte pânD la data de 25 a lunii urmEtoare celei în care
au fost plFtite.
(5) PlGtitorul este obligat sH determine valoarea totalI a
impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare
contribuabil.
ART. 79

Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra
destinaiei unei sume din impozit
(1) Contribuabilii pot dispune asupra destina iei unei sume
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin.
(5), dup cum urmeaz:
a) în cot de 2% pentru susinerea entitilor nonprofit
care se înfiineaz
i func ioneaz în condi iile legii i a
unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot de 3,5% pentru susinerea entitilor nonprofit
i a unitilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acreditai cu cel puin un serviciu social liceniat, în
condiiile legii.
Persoanele fizice care obin venituri asimilate salariilor
beneficiaz de aceleai prevederi.
(la 30-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 79 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN!" nr. 25 din 29 martie 2018, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(2) Obliga$ia calcul%rii &i pl'(ii sumei prev)zute la alin.
(1) revine organului fiscal competent.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 79 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din
ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 18 din 15 martie 2018, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) .i (2)
se stabile/te prin ordin al pre0edintelui A.N.A.F.
(la 23-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 79 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din
ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat4 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(4) Prin excep5ie de la alin. (2), contribuabilii pot opta
pentru calcularea, re6inerea 7i plata de c8tre
angajator/pl9titor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din
impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii :i
asimilate salariilor, pân; la termenul de plat< a impozitului,
dup= cum urmeaz>:
a) în cot? de 2% pentru sus@inerea entitABilor nonprofit
care se înfiinCeazD Ei funcFioneazG în condiHiile legii Ii a

unit ilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot de 3,5% pentru susinerea entitilor nonprofit
i a unit ilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acredita i cu cel pu in un serviciu social licen iat, în
condi iile legii.
(la 30-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 79 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(5) Opiunea de la alin. (4) se exercit în scris de ctre
contribuabil i se aplic începând cu impozitul datorat pentru
veniturile din salarii i asimilate salariilor aferente lunii
urmtoare celei în care contribuabilul a depus cererea la
angajator/pltitor. Opiunea rmâne valabil pentru o perioad
de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.
(la 23-03-2018 Articolul 79 din Capitolul III , Titlul IV
fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat! în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 80
Termenul de plat" a impozitului
(1) Pl#titorii de salarii $i de venituri asimilate
salariilor au obliga%ia de a calcula &i de a re'ine impozitul
aferent veniturilor fiec(rei luni la data efectu)rii pl*+ii
acestor venituri, precum ,i de a-l pl-ti la bugetul de stat pân.
la data de 25 inclusiv a lunii urm/toare celei pentru care se
pl0tesc aceste venituri.
(2) Prin excep1ie de la prevederile alin. (1), impozitul
aferent veniturilor fiec2rei luni, calculat 3i re4inut la data
efectu5rii pl67ii acestor venituri, se pl8te9te, pân: la data de
25 inclusiv a lunii urm;toare trimestrului pentru care se
datoreaz<, de c=tre urm>torii pl?titori de venituri din salarii
@i venituri asimilate salariilor:
a) asociaAii, fundaBii sau alte entitCDi fErF scop
patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plGtitoare de impozit pe profit care,
în anul anterior, au înregistrat venituri totale de pânH la
100.000 euro Ii au avut un numJr mediu de pânK la 3 salariaLi
exclusiv;

c) persoanele juridice pltitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un num r
mediu de pân la 3 salariai exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate i întreprinderile
individuale, precum i persoanele fizice care exercit profesii
liberale i asocierile fr personalitate juridic constituite
între persoane fizice, persoanele fizice care de in capacitatea
de a încheia contracte individuale de munc în calitate de
angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baz de
contract individual de munc.
---------Lit. d) a alin. (2) al art. 80 a fost modificat de pct. 3
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct 11^1.
(3) Numrul mediu de salariai i veniturile totale se
stabilesc potrivit prevederilor art. 147 alin. (6) i (7).
(4) În cazul instituiilor publice, pltitori de salarii i
de venituri asimilate, sunt aplicabile prevederile alin. (1).
ART. 81
Obligaii declarative ale pltitorilor de venituri din
salarii
(1) Pltitorii de salarii i de venituri asimilate
salariilor au obliga!ia s" completeze #i s$ depun% Declara&ia
privind obliga'iile de plat( a contribu)iilor sociale,
impozitului pe venit *i eviden+a nominal, a persoanelor
asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, pân- la termenul
de plat. a impozitului, inclusiv.
(la 01-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 81 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din
ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(2) Pl3titorul de venituri este obligat s4 elibereze
contribuabilului, la cererea acestuia, un document care s5
cuprind6 cel pu7in informa8ii privind: datele de identificare
ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului,
deducerile personale acordate, impozitul calculat 9i re:inut.
Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu
reprezint; un formular tipizat.

ART. 82
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale i
asimilate salariilor
(1) Contribuabililor care î i desfoar activitatea în
România i care obin venituri sub form de salarii i asimilate
salariilor din str in tate, precum i persoanelor fizice române
care ob in venituri din salarii, ca urmare a activit ii
desfurate la misiunile diplomatice i posturile consulare
acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile
prezentului articol.
(2) Orice contribuabil prevzut la alin. (1) are obligaia
de a declara i de a plti impozit lunar la bugetul de stat,
pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care
s-a realizat venitul. Impozitul aferent unei luni se stabilete
potrivit art. 78.
(3) Orice contribuabil prevzut la alin. (1) care îi
prelungete perioada de edere în România, peste perioada
menionat în convenia de evitare a dublei impuneri, este
obligat s declare !i s" pl#teasc$ impozit pentru întreaga
perioad% de desf&'urare a activit()ii în România, pân* la data
de 25 inclusiv a lunii urm+toare împlinirii termenului prev,zut
de respectiva conven-ie.
(4) Misiunile diplomatice .i posturile consulare acreditate
în România, precum /i reprezentan0ele organismelor
interna1ionale ori reprezentan2ele societ34ilor 5i ale
organiza6iilor economice str7ine, autorizate potrivit legii s8
î9i desf:;oare activitatea în România, pot opta ca, pentru
angaja<ii acestora, care realizeaz= venituri din salarii
impozabile în România, s> îndeplineasc? obliga@iile privind
calculul, reAinerea Bi plata impozitului pe veniturile din
salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplicC contribuabililor, în
cazul în care opDiunea de mai sus este formulatE Fi comunicatG
organului fiscal competent.
(5) Persoana fizicH, juridicI sau orice altJ entitate la
care contribuabilul îKi desfLMoarN activitatea, potrivit alin.
(1), este obligatO sP ofere informaQii organului fiscal
competent referitoare la data începerii desfRSurTrii activitUVii
de cWtre contribuabil Xi, respectiv, a încetYrii acesteia, în
termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, cu
excepZia situa[iei în care îndepline\te obliga]ia privind
calculul, re^inerea _i plata impozitului pe veniturile din
salarii, potrivit alin. (4).
(6) Contribuabilii pot dispune asupra destina`iei unei sume
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, dupa cum urmeazb:

a) în cot de 2% pentru susinerea entit ilor nonprofit
care se înfiineaz i funcioneaz în condi iile legii i a
unit ilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot de 3,5% pentru susinerea entitilor nonprofit
i a unitilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acreditai cu cel puin un serviciu social liceniat, în
condiiile legii.
(la 30-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 82 , Capitolul III ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6) se
stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(la 30-03-2018 Articolul 82 din Capitolul III , Titlul IV
fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN ! nr. 25 din 29 martie 2018, publicat" în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

a

CAP. IV
Venituri din cedarea folosin#ei bunurilor
ART. 83
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosin$ei
bunurilor
(1) Veniturile din cedarea folosin%ei bunurilor sunt
veniturile, în bani &i/sau în natur', provenind din cedarea
folosin(ei bunurilor mobile )i imobile, ob*inute de c+tre
proprietar, uzufructuar sau alt de,in-tor legal, altele decât
veniturile din activit./i independente.
(2) Persoanele fizice care realizeaz0 venituri din cedarea
folosin1ei bunurilor din derularea unui num2r mai mare de 5
contracte de închiriere la sfâr3itul anului fiscal, începând cu
anul fiscal urm4tor, calific5 aceste venituri în categoria
venituri din activit67i independente 8i le supun regulilor de
stabilire a venitului net pentru aceast9 categorie. În aplicarea
acestei reglement:ri se emite ordin al pre;edintelui A.N.A.F.
(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosin<ei
bunurilor =i veniturile ob>inute de c?tre proprietar din
închirierea camerelor situate în locuin@e proprietate personalA,
având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsB între una
Ci 5 camere inclusiv.

(4) În categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor
se cuprind i cele realizate de contribuabilii prevzu i la
alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obin venituri din
închirierea în scop turistic a unui numr mai mare de 5 camere
de închiriat, situate în locuine proprietate personal. De la
data producerii evenimentului, respectiv de la data dep irii
num rului de 5 camere de închiriat, i pân la sfâr itul anului
fiscal, determinarea venitului net se realizeaz în sistem real,
potrivit regulilor de stabilire prevzute în categoria venituri
din activiti independente.
(5) Veniturile obinute din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuine proprietate personal, având o
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
calificate ca venituri din activiti independente pentru care
venitul net anual se determin pe baz de norm de venit sau în
sistem real i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II
- Venituri din activiti independente.
ART. 84
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinei
bunurilor
(1) Venitul brut din cedarea folosinei bunurilor din
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
bunurilor agricole, reprezint totalitatea sumelor în bani
i/sau echivalentul în lei al veniturilor în natur! stabilite
potrivit contractului încheiat între p"r#i, pentru fiecare an
fiscal, indiferent de momentul încas$rii acestora. Venitul brut
se majoreaz% cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform
dispozi&iilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului
sau a altui de'in(tor legal, dac) sunt efectuate de cealalt*
parte contractant+.
(2) În cazul veniturilor ob,inute din închirierea bunurilor
mobile -i imobile din patrimoniul personal, venitul brut se
stabile.te pe baza chiriei prev/zute în contractul încheiat
între p0r1i pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul
încas2rii chiriei.
(3) Venitul net din cedarea folosin3ei bunurilor se
stabile4te prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor
determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(4) În cazul veniturilor ob5inute din arendarea bunurilor
agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabile6te pe
baza raportului juridic/contractului încheiat între p7r8i 9i
reprezint: totalitatea sumelor în bani încasate ;i/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natur< primite.
(5) În cazul în care arenda se exprim= în natur>, evaluarea
în lei se face pe baza pre?urilor medii ale produselor agricole,

stabilite prin hotrâri ale consiliilor judeene i, respectiv,
ale Consiliului General al Municipiului Bucure ti, ca urmare a
propunerilor direciilor teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, hotrâri ce
trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste
hotrâri se transmit, în cadrul aceluia i termen, direc iilor
generale regionale ale finan elor publice, pentru a fi
comunicate unit ilor fiscale din subordine.
(6) În cazul în care preurile medii ale produselor
agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost
modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului,
potrivit procedurii de la alin. (5) noile preuri pentru
evaluarea în lei a veniturilor din arend exprimate în natur,
pentru determinarea bazei impozabile, se aplic începând cu data
de 1 a lunii urmtoare comunicrii acestora ctre direciile
generale regionale ale finanelor publice.
(7) Venitul net din arend se stabilete la fiecare plat
prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(8) Impozitul pe veniturile din arend se calculeaz prin
reinere la surs de ctre pl titorii de venit la momentul
pl!"ii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului
net, impozitul fiind final.
(la 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 84 , Capitolul IV ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din
ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(9) Impozitul astfel calculat 'i re(inut pentru veniturile
din arend) se pl*te+te la bugetul de stat pân, la data de 25
inclusiv a lunii urm-toare celei în care a fost re.inut.
(10) Prin excep/ie de la prevederile alin. (1) 0i (2),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
cedarea folosin1ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabilii
care ob2in venituri din cedarea folosin3ei bunurilor 4i nu
determin5 venitul net din cedarea folosin6ei bunurilor în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor
art. 68, nu au obliga7ii de completare a Registrului de eviden89
fiscal: ;i de conducere a eviden<ei contabile.
(11) Dispozi=iile privind op>iunea prev?zut@ la art. 71
alin. (2) Ai (3) se aplicB Ci în cazul determinDrii venitului
net potrivit prevederilor alin. (3).
ART. 85

Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat
pe baza normei anuale de venit
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din închirierea
în scop turistic a camerelor situate în locuine proprietate
personal , având o capacitate de cazare cuprins între una i 5
camere inclusiv, datoreaz un impozit pe venitul stabilit ca
norm anual de venit.
(2) Norma anual de venit corespunz toare unei camere de
închiriat se determin de direc iile generale regionale ale
finan elor publice, pe baza criteriilor stabilite prin ordin
comun al ministrului economiei, comer ului i turismului i al
ministrului finanelor publice i a propunerilor Ministerului
Economiei, Comerului i Turismului privind nivelul normelor
anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de
venit se transmit anual de ctre Ministerul Economiei,
Comerului i Turismului, A.N.A.F., în cursul trimestrului IV,
dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior
celui în care urmeaz a se aplica normele anuale de venit.
(3) Direciile generale regionale ale finanelor publice au
obligaia publicrii anuale a normelor anuale de venit, în
cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmeaz
a se aplica.
(4) Contribuabilii prevzui la alin. (1) au obligaia s
depun! la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal,
pân" la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a
veniturilor, a declara#iei unice privind impozitul pe venit $i
contribu%iile sociale datorate de persoanele fizice. În cazul în
care contribuabilii încep s& realizeze în cursul anului venituri
definite potrivit art. 83 alin. (3), au obliga'ia complet(rii )i
depunerii declara*iei unice privind impozitul pe venit +i
contribu,iile sociale datorate de persoanele fizice - cap. II,
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului,
pentru anul fiscal în curs.
(la 23-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 85 , Capitolul IV ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din
ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 18 din 15 martie 2018, publicat0 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(5) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 85 , Capitolul IV
, Titlul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din
ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat4 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(6) Impozitul anual datorat se calculeaz5 de c6tre
contribuabil, pe baza datelor din declara7ia unic8 privind
impozitul pe venit 9i contribu:iile sociale datorate de

persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei
anuale de venit, impozitul fiind final.
(la 23-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 85 , Capitolul IV ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(7) Impozitul anual datorat se pltete integral la bugetul
de stat.
(8) Plata impozitului se efectueaz la bugetul de stat pân
la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal urmtor celui de
realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Alineatul (8) din Articolul 85 , Capitolul IV ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(8^1) În cazul încet rii sau suspendrii temporare a
activitii în cursul anului, contribuabilul va notifica
evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile
de la data producerii acestuia, prin depunerea declaraiei unice
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice i îi va recalcula impozitul anual datorat.
(la 23-03-2018 Alineatul (8^1) din Articolul 85 , Capitolul IV
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(9) Contribuabilii care obin venituri determinate pe baza
normei anuale de venit nu au obligaii de completare a
Registrului de eviden fiscal i de conducere a eviden ei
contabile.
ART. 86
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul op!iunii
pentru determinarea venitului net în sistem real
(1) Contribuabilii care realizeaz" veniturile definite la
art. 83 alin. (3) au dreptul s# opteze pentru determinarea
venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar în cazul în
care î$i exprim% aceast& op'iune, au obliga(ia de a completa
Registrul de eviden)* fiscal+.
(2) Op,iunea se exercit- pentru fiecare an fiscal, prin
completarea declara.iei unice privind impozitul pe venit /i
contribu0iile sociale datorate de persoanele fizice, pentru anul
în curs 1i depunerea formularului la organul fiscal competent
pân2 la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a

veniturilor. În cazul în care contribuabilii încep s realizeze,
în cursul anului, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3),
opiunea se exercit pentru anul fiscal în curs, în termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea i
depunerea declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice.
(3) Plata impozitului se efectueaz la bugetul de stat pân
la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal urm tor celui de
realizare a venitului.
(4) În cazul încet rii sau suspend rii temporare a
activit ii în cursul anului, contribuabilul va notifica
organului fiscal competent prin depunerea declaraiei unice
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, i îi va recalcula impozitul anual.
(5) Contribuabilii prevzui la alin. (1) au obligaia de a
depune declaraia unic privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice la organul
fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pân la data de 15
martie inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului.
(6) Impozitul anual datorat se calculeaz de ctre
contribuabil, pe baza declaraiei unice privind impozitul pe
venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.
(7) Impozitul anual datorat se pl!te"te integral la bugetul
de stat.
(la 23-03-2018 Articolul 86 din Capitolul IV , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONAN#A DE
URGEN$% nr. 18 din 15 martie 2018, publicat& în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 87
Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile
realizate din închirierea în scop turistic în cazul dep'(irii
num)rului de 5 camere în cursul anului fiscal
(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
contribuabilii prev*zu+i la art. 83 alin. (4) realizeaz,
venituri din închirierea unui num-r mai mare de 5 camere,
ace.tia sunt obliga/i s0 notifice organului fiscal competent
evenimentul, respectiv dep12irea num3rului de 5 camere de
închiriat, prin depunerea declara4iei unice privind impozitul pe
venit 5i contribu6iile sociale datorate de persoanele fizice, în
termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru
perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe

baza normei de venit, conform prevederilor art. 85,
contribuabilul va recalcula norma de venit i impozitul anual
datorat.
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 87 , Capitolul IV ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se
stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(3) Pentru perioada rmas din anul fiscal, venitul net se
stabile te în sistem real, potrivit prevederilor art. 68,
contribuabilii având obliga ia de a completa Registrul de
eviden
fiscal . Contribuabilii respectivi sunt obligai s
completeze i s depun la organul fiscal competent declaraia
unic privind impozitul pe venit i contribuiile sociale
datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului, pentru veniturile aferente
perioadei rmase pân la sfâritul anului fiscal. Regulile de
impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rmas
sunt cele prevzute la art. 86 alin. (4)-(7).
(la 23-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 87 , Capitolul IV ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 88
Impozitarea venitului net anual din cedarea folosin!ei
bunurilor determinat în sistem real
Venitul net anual din cedarea folosin"ei bunurilor,
determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate
potrivit prevederilor art. 68, se impoziteaz# potrivit
prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
(la 23-03-2018 Articolul 88 din Capitolul IV , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN$A DE
URGEN%& nr. 18 din 15 martie 2018, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 89
Impozitarea venitului net din cedarea folosin(ei bunurilor
(1) Venitul net din cedarea folosin)ei bunurilor se impune
potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
(2) Pentru veniturile din cedarea folosin*ei bunurilor
prev+zute la art. 83 alin. (3) ,i (4) nu sunt aplicabile
reglement-rile cap. XI - Venitul net anual impozabil.

ART. 90
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 90 din Capitolul IV , Titlul IV a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN 
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. V
Venituri din investiii
ART. 91
Definirea veniturilor din investiii
Veniturile din investiii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) câtiguri din transferul titlurilor de valoare i orice
alte opera iuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate;
d) câ tiguri din transferul aurului financiar, definit
potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
ART. 92
Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor
de valoare
În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul
titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct.
41, emise de reziden i români, sunt considerate ca fiind
ob inute din România, indiferent dac sunt primite în România
sau în strintate.
ART. 93
Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile urmtoarele:
a) veniturile realizate din deinerea i transferul
instrumentelor financiare care atest datoria public a
statului, precum i a unitilor administrativ-teritoriale,
inclusiv din operaiunile de tip repo i reverse/repo cu aceste
instrumente, indiferent de piaa/locul de tranzacionare unde
are loc operaiunea;
b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc
în funcie de fondul social deinut;
c) veniturile realizate la prima tranzacionare a ac iunilor
emise de Fondul Proprietatea de c!tre persoanele fizice c"rora

le-au fost emise aceste aciuni, în condi iile titlurilor I i
VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Acela i regim fiscal se aplic i veniturilor realizate la
prima tranzacionare a aciunilor emise de Fondul Proprietatea,
de ctre motenitorii titlurilor de conversie sau aciunilor
dobândite înainte de prima tranzacionare;
d) veniturile aferente titlurilor de plat obinute de
persoanele îndreptite potrivit legii, titularii iniiali
aflai în evidena Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor sau motenitorii acestora.
(2) Nu genereaz venituri impozabile urmtoarele:
a) transferul de titluri de valoare i/sau aur financiar la
momentul dobândirii acestora cu titlu de mo!tenire ori dona"ie;
b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor
mobiliare/p#r$ilor sociale, în urm%toarele situa&ii:
(i) ie'irea din indiviziune, la momentul transferului
respectiv, inclusiv în cazul celor operate de c(tre depozitarul
central, potrivit legisla)iei pie*ei de capital;
(ii) transferurile între so+i;
c) acordarea ,i valorificarea prin orice modalitate a
punctelor primite drept m-suri compensatorii, de c.tre titularii
drepturilor de proprietate, fo/ti proprietari sau mo0tenitorii
acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013
privind m1surile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natur2 sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv
în perioada regimului comunist în România, cu modific3rile 4i
complet5rile ulterioare;
d) conversia certificatelor de depozit în ac6iuni
suport/drepturi de alocare suport 7i a ac8iunilor/drepturilor de
alocare în certificate de depozit în conformitate cu prevederile
legisla9iei în materie privind ac:iunile suport pentru
certificatele de depozit;
e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de
preferin;< în conformitate cu prevederile legisla=iei în
materie, inclusiv subscrierea;
f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la
art. 7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de
participare existente, înregistrate ca urmare a încorpor>rii
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se de?in titluri de valoare, efectuat@ de o
persoanA juridicB unui participant la persoana juridicC, drept

consecin a deinerii unor titluri de participare la acea
persoan juridic;
g) distribuirea în bani sau în natur, efectuat ca urmare a
restituirii cotei-pri din aporturi, cu ocazia reducerii
capitalului social, potrivit legii;
h) distribuirea de prime de emisiune, propor ional cu partea
ce îi revine fiec rui participant la persoana juridic ;
i) conversia ac iunilor nominative în ac iuni la purttor
sau a aciunilor la purttor în aciuni nominative, a aciunilor
dintr-o categorie în cealalt, a unei categorii de obligaiuni
în alt categorie sau în aciuni, în conformitate cu prevederile
legislaiei în materie;
j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare
la momentul transferului ca efect al împrumutului de valori
mobiliare conform legislaiei aplicabile, de la cel care le d
cu împrumut, denumit creditor, respectiv la cel care are
obligaia s le returneze, denumit debitor, precum i la
momentul restituirii valorilor mobiliare împrumutate;
k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare
la momentul constituirii de garanii în legtur cu împrumutul
de valori mobiliare, conform legisla iei aplicabile;
l) opera!iunile efectuate în condi"iile prev#zute la art. 32
$i 33;
m) aportul în natur% reprezentând ac&iuni emise de
societ'(i/p)r*i sociale, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990, republicat+, cu modific,rile -i complet.rile
ulterioare.
ART. 94
Determinarea câ/tigului/pierderii din transferul titlurilor
de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate,
precum 0i din transferul aurului financiar
(1) Câ1tigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare,
altele decât instrumentele financiare derivate 2i cele
reglementate la alin. (2)-(6), reprezint3 diferen4a
pozitiv5/negativ6 realizat7 între valoarea de înstr8inare/pre9ul
de vânzare :i valoarea lor fiscal;, dup< caz, pe tipuri de
titluri de valori, care include costurile aferente tranzac=iei
>i costuri legate de transferul de proprietate aferente
împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente
justificative.
(2) În cazul tranzac?iilor cu ac@iuni primite de persoanele
fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în
masA, câBtigul/pierderea se determinC ca diferenDE
pozitivF/negativG realizatH între preIul de vânzare Ji valoarea
fiscalK, reprezentatL de valoarea nominalM a acestora.

(3) În cazul tranzaciilor cu ac iuni dobândite la pre
preferenial sau gratuit, în cadrul sistemului stock options
plan, câtigul se determin ca diferen între preul de vânzare
i valoarea fiscal a acestora reprezentat de pre ul de
achizi ie preferenial care include costurile aferente
tranzaciei. Pentru cele dobândite cu titlu gratuit valoarea
fiscal este considerat egal cu zero.
(4) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra
valorilor mobiliare, câtigul/pierderea se determin ca
diferen pozitiv/negativ între preul de vânzare i valoarea
fiscal, reprezentat de preul de cumprare, definit în norme
aprobate prin instruciuni comune emise de pre edintele
Autorit!"ii de Supraveghere Financiar# $i ministrul finan%elor
publice.
Pentru vânzarea în lips& a valorilor mobiliare,
câ'tigul/pierderea ob(inut/ob)inut* de c+tre contribuabilul care
efectueaz, tranzac-ia de vânzare în lips. se determin/ ca
diferen01 pozitiv2/negativ3 între pre4ul de vânzare în lips5 al
valorilor mobiliare împrumutate 6i valoarea fiscal7 a valorilor
mobiliare cu care se închide tranzac8ia de vânzare în lips9, din
care sunt sc:zute costurile aferente opera;iunii de împrumut al
valorilor mobiliare <i cele aferente tranzac=iilor.
În cazul execut>rii garan?iilor aferente valorilor mobiliare
împrumutate @i nerestituite la scadenAB câCtigul/pierderea
obDinut/obEinutF de cGtre contribuabilul creditor se determinH
ca diferenIJ pozitivK/negativL între valoarea garanMiei Ni
valoarea fiscalO a valorilor mobiliare care trebuiau restituite.
În cazul împrumutului de valori mobiliare, câPtigul obQinut
de persoana fizicR în calitate de creditor este reprezentat de
comisionul aferent împrumutului, aSa cum este prevTzut în
contractul de împrumut, se considerU câVtig obWinut din
transferul titlurilor de valoare Xi se impoziteazY în
conformitate cu prevederile prezentului cod, în acest sens.
(5) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra
titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv
câZtigul/pierderea se determin[ ca diferen\] pozitiv^/ negativ_
între pre`ul de vânzare/rascumpbrare ci valoarea fiscald,
reprezentate de preful de cumpgrare/subscriere/emisiune care
include hi cheltuielile de tranzaciionare/subscriere, definite
în norme aprobate prin instrucjiuni comune emise de prekedintele
Autoritlmii de Supraveghere Financiarn oi ministrul finanpelor
publice.
(6) Câqtigul/pierderea din operariuni cu aur financiar,
definit potrivit legii, reprezints diferenta pozitivu/negativv
dintre prewul de vânzare xi valoarea fiscaly, care include zi
costurile aferente tranzac{iei.

(7) Câtigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare
dobândite prin schimb, inclusiv cu ocazia reorganizrilor, se
determin la înstrinarea ulterioar a acestora, ca fiind
diferena pozitiv/negativ dintre preul de vânzare i valoarea
fiscal definit /stabilit potrivit prevederilor art. 32 i 33,
dup caz.
(8) În cazul operaiunilor reglementate potrivit legii
pentru excluderea/retragerea persoanelor fizice
asociai/acionari, câtigul/pierderea se determin ca diferena
între valoarea reprezentând drepturile cuvenite
asociatului/acionarului cu luarea în calcul a datoriilor
societii i valoare fiscal a titlurilor de valoare
transferate.
(9) Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei
succesiuni, preul de cumprare/valoarea fiscal la momentul
transferului ulterior o reprezint preul de achiziie pl tit de
de!in"torul defunct dovedit cu documente justificative, al c#rui
mo$tenitor este persoana care dobânde%te titlurile de valoare în
cauz&, la care se adaug' cheltuielile aferente întocmirii
actelor de succesiune. În cazul în care nu exist( documente
pentru justificarea pre)ului de cump*rare/valoarea fiscal+ de
c,tre de-in.torul defunct, valoarea fiscal/ este considerat0
zero.
Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei dona1ii,
la momentul înstr2in3rii acestora, valoarea fiscal4 luat5 în
calcul pentru determinarea câ6tigului este zero.
(10) Determinarea câ7tigului/pierderii din transferul
titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare
derivate, se efectueaz8, dup9 caz, la data:
a) încheierii tranzac:iei, pe baza documentelor
justificative, de c;tre intermediarul definit potrivit
legisla<iei în materie, rezident fiscal român, dac= opera>iunea
se efectueaz? prin intermediar;
b) efectu@rii plABilor preCului tranzacDiei, pe baza
documentelor justificative, de cEtre beneficiarul de venit dacF
operaGiunea nu se efectueazH printr-un intermediar sau
intermediarul nu este rezident fiscal român;
c) încheierii tranzacIiei de vânzare în lipsJ, indiferent de
modalitatea prin care se realizeazK decontarea acesteia, de
cLtre intermediar definit potrivit legislaMiei în materie,
rezident fiscal român, pe baza documentelor justificative, în
cazul tranzacNiilor de vânzare în lipsO.
DacP intermediarul nu este rezident fiscal român,
determinarea câQtigului se efectueazR de cStre beneficiarul de
venit, pe baza documentelor justificative primite de la
intermediarul rezident strTin;

d) la data pl ii comisionului aferent operaiunii de
împrumut de valori mobiliare prevzut în contractul de
împrumut, în cazul operaiunii de împrumut de valori mobiliare.
Determinarea câtigului se face de ctre intermediar,
definit potrivit legislaiei în materie, pe baza documentelor
justificative. Dac opera iunea nu se efectueaz printr-un
intermediar sau intermediarul nu este rezident fiscal român,
determinarea câ tigului se efectueaz de ctre beneficiarul de
venit, pe baza documentelor justificative;
e) la data stabilirii valorii de rscumprat a titlurilor de
participare, în cazul rscumprrii titlurilor de participare la
organismele de plasament colectiv, de ctre societile de
administrare a investiiilor, dac acestea sunt rezideni
fiscali români.
În cazul în care societatea de administrare a investiiilor
este nerezident, obligaia determinrii câtigului/pierderii
revine beneficiarului de venit;
f) la momentul încheierii tranzaciei, pe baza documentelor
justificative, în cazul transferului dreptului de proprietate
asupra titlurilor de participare la organismele de plasament
colectiv ca urmare a tranzac ion!rii acestora pe pie"e
reglementate sau sisteme alternative de tranzac#ionare, de c$tre
intermediari, dac% ace&tia sunt reziden'i fiscali români.
În cazul în care intermediarul este nerezident, obliga(ia
determin)rii câ*tigului/pierderii revine beneficiarului de
venit.
(11) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane
juridice reprezint+ excedentul distribu,iilor în bani sau în
natur- peste aportul la capitalul social al persoanei fizice
beneficiare. Se consider. venituri din lichidarea unei persoane
juridice, din punct de vedere fiscal, /i veniturile ob0inute în
cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât
cele primite ca urmare a restituirii cotei-p1r2i din aporturi.
Venitul impozabil reprezint3 diferen4a între distribu5iile în
bani sau în natur6 efectuate peste valoarea fiscal7 a titlurilor
de valoare.
ART. 95
Stabilirea venitului din opera8iuni cu instrumentele
financiare derivate

(1) Câtigul/pierderea din operaiuni cu instrumentele
financiare derivate reprezint diferen a pozitiv/negativ
dintre veniturile realizate din poziiile închise începând din
prima zi de tranzacionare a anului fiscal i pân în ultima zi
de tranzac ionare a acestuia (inclusiv) i cheltuielile aferente
acestor pozi ii, eviden iate în cont, pentru fiecare tip de
contract i scaden, indiferent dac acesta a ajuns sau nu la
scaden. În cazul instrumentelor financiare derivate ce prevd
decontri periodice între pri, fr închiderea poziiei, în
cadrul unui an fiscal, câtigul/pierderea din operaiuni cu
astfel de instrumente financiare reprezint diferena
pozitiv/negativ dintre veniturile realizate cu ocazia
decont!rilor periodice "i cheltuielile aferente, eviden#iate în
cont.
(2) Determinarea câ$tigului/pierderii din opera%iuni cu
instrumentele financiare derivate se face de c&tre intermediar,
a'a cum este definit de legisla(ia în materie, rezident fiscal
român, la sfâr)itul anului fiscal, cumulat, pentru toate
instrumentele financiare derivate, pe baz* de documente
justificative, dac+ opera,iunile se efectueaz- prin intermediar.
Dac. opera/iunea nu se efectueaz0 printr-un intermediar,
determinarea câ1tigului se efectueaz2 anual cumulat, la
sfâr3itul anului fiscal, de c4tre beneficiarul de venit, pe baz5
de documente justificative.
(3) Veniturile realizate din opera6iuni cu pozi7ii închise
cu instrumente financiare derivate reprezint8 încas9rile
efective din toate aceste opera:iuni, cu pozi;ii închise,
realizate în cursul unui an fiscal <i eviden=iate în contul
beneficiarului de venit, mai pu>in încas?rile de principal.
(4) Cheltuielile aferente opera@iunilor cu poziAii închise
cu instrumente financiare derivate reprezintB plCDile aferente
acestor poziEii închise efectuate în cursul unui an fiscal Fi
evidenGiate în contul beneficiarului de venit, inclusiv
costurile aferente tranzacHiilor, mai puIin plJKile de
principal.
(5) Determinarea câLtigului/pierderii se efectueazM la
sfârNitul anului fiscal, cumulat, pentru instrumente financiare
derivate, în cazul poziOiilor închise în anul respectiv, de
cPtre intermediar definit potrivit legislaQiei în materie,
rezident fiscal român dacR operaSiunea se efectueazT prin
intermediar.
DacU operaViunea nu se efectueazW printr-un intermediar sau
intermediarul nu este rezident fiscal român, determinarea
câXtigului se efectueazY anual cumulat la sfârZitul anului
fiscal, în cazul pozi[iilor închise în anul respectiv de c\tre
beneficiarul de venit.

ART. 96
Determinarea câtigului net anual/pierderii nete anuale din
transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu
instrumente financiare, precum i din transferul aurului
financiar
(1) Câtigul net anual/pierderea net anual se determin ca
diferen între câ tigurile i pierderile înregistrate în cursul
anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din
transferul titlurilor de valoare, i orice alte opera iuni cu
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum i din transferul aurului financiar, definit
potrivit legii.
La determinarea câtigului net anual/pierderii nete anuale
sunt luate în calcul i costurile aferente tranzaciilor care nu
pot fi alocate direct fiecrei tranzacii.
(2) Câtigul net anual/Pierderea net anual se determin
de ctre contribuabil, pe baza declaraiei unice privind
impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice, depus potrivit prevederilor art. 122.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 96 , Capitolul V ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Intermediarii, societ!"ile de administrare a
investi#iilor sau societ$%ile de investi&ii autoadministrate,
care efectueaz' tranzac(iile prev)zute la art. 94 *i 95, au
urm+toarele obliga,ii:
(la 23-03-2018 Partea introductiv- a Alineatului (3) din
Articolul 96 , Capitolul V , Titlul IV a fost modificat. de
Punctul 28, Articolul I din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 18 din 15
martie 2018, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
a) calcularea câ3tigului/pierderii pentru fiecare tranzac4ie
efectuat5 pentru contribuabil sau anual, dup6 caz;
b) transmiterea c7tre fiecare contribuabil a informa8iilor
privind totalul câ9tigurilor/pierderilor, în form: scris;,
pentru tranzac<iile efectuate în cursul anului fiscal, pân= la
data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul
anterior;
(la 23-03-2018 Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 96 ,
Capitolul V , Titlul IV a fost modificat> de Punctul 28,
Articolul I din ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 18 din 15 martie 2018,
publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

c) s depun anual, pân la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent
o declaraie informativ privind totalul
câtigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.
(la 23-03-2018 Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 96 ,
Capitolul V , Titlul IV a fost modificat de Punctul 28,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) se
stabile te prin ordin al pre edintelui A.N.A.F.
ART. 97
Re inerea impozitului din veniturile din investiii
(1) Veniturile sub form de dobânzi pentru depozitele la
vedere/conturi curente, precum i cele la depozitele clienilor,
constituite în baza legislaiei privind economisirea i
creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun
cu o cot de 10% din suma acestora, impozitul fiind final,
indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se
calculeaz i se reine de ctre pltitorii de astfel de
venituri la momentul înregistrrii în contul curent sau în
contul de depozit al titularului. Plata impozitului se face
lunar, pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
înregistrrii în cont. Impozitul datorat se pltete integral la
bugetul de stat.
(la 01-01-2018 Prima tez a alineatului (1) a articolului 97,
Capitolul V, Titlul IV a fost modificat! de Punctul 28,
Articolul I ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(2) Veniturile sub form& de dobânzi pentru depozitele la
termen constituite, instrumentele de economisire dobândite,
contractele civile încheiate se impun cu o cot' de 10% din suma
acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii
raportului juridic. Pentru veniturile sub form( de dobânzi,
impozitul se calculeaz) *i se re+ine de c,tre pl-titorii de
astfel de venituri la momentul înregistr.rii în contul curent
sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul
r/scump0r1rii, în cazul unor instrumente de economisire. În
situa2ia sumelor primite sub form3 de dobând4 pentru
împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul
impozitului datorat de c5tre pl6titorii de venit se efectueaz7
la momentul pl89ii dobânzii. Plata impozitului pentru veniturile
din dobânzi se face lunar, pân: la data de 25 inclusiv a lunii
urm;toare înregistr<rii/r=scump>r?rii, în cazul unor instrumente

de economisire, respectiv la momentul pl ii dobânzii, pentru
venituri de aceast natur, pe baza contractelor civile.
Impozitul datorat se pltete integral la bugetul de stat.
(la 01-01-2018 Prima tez a alineatului (2) a articolului 97,
Capitolul V, Titlul IV a fost modificat de Punctul 28,
Articolul I ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(3) Veniturile sub forma dobânzilor pl tite de societatea
emitent a valorilor mobiliare împrumutate, pe parcursul
perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu
o cot de 10% din suma acestora, impozitul fiind final. Calculul
i reinerea impozitului se efectueaz de pltitorul de venit la
data la care acestea sunt pltite. Termenul de plat al
impozitului este pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
celei în care au fost pltite contribuabilului îndreptit.
(la 01-01-2018 Prima tez a alineatului (3) a articolului 97,
Capitolul V, Titlul IV a fost modificat de Punctul 28,
Articolul I ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(4) În situa ia în care se constat! elemente care genereaz"
modificarea veniturilor din dobânzi #i/sau a bazei de impunere
aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care
pl$titorul de venit a efectuat calculul impozitului pe venit,
stabilirea diferen%elor de impozit se efectueaz& la data
constat'rii elementelor care genereaz( modificarea.
Regularizarea diferen)elor de impozit se efectueaz* de c+tre
pl,titorul de venit începând cu luna constat-rii.
(5) Venitul impozabil ob.inut din lichidarea unei persoane
juridice de c/tre ac0ionari/asocia1i persoane fizice sau din
reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezint2
distribu3ii în bani sau în natur4 ca urmare a restituirii coteip5r6i din aporturi se impun cu o cot7 de 10%, impozitul fiind
final. Obliga8ia calcul9rii, re:inerii ;i pl<=ii impozitului
revine persoanei juridice. Impozitul calculat >i re?inut la
surs@ în cazul lichidArii persoanei juridice se plBteCte pânD la
data depunerii situaEiei financiare finale la oficiul
registrului comerFului, întocmitG de lichidatori, respectiv pânH
la data de 25 a lunii urmItoare celei în care a fost distribuit
venitul reprezentând reducerea capitalului social.
(la 01-01-2018 Prima tezJ a alineatului (5) a articolului 97,
Capitolul V, Titlul IV a fost modificatK de Punctul 28,
Articolul I ORDONANLA DE URGENMN nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
publicatO în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

(6) În aplicarea prevederilor prezentului capitol se
utilizeaz i norme aprobate prin instruciuni comune emise de
pre edintele Autoritii de Supraveghere Financiar i ministrul
finanelor publice.
(7) Veniturile sub form de dividende, inclusiv câ tigul
ob inut ca urmare a de inerii de titluri de participare definite
de legisla ia în materie la organisme de plasament colectiv se
impun cu o cot de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
Obligaia calculrii i reinerii impozitului pe veniturile sub
form de dividende revine persoanelor juridice, odat cu plata
dividendelor/sumelor reprezentând câtigul obinut ca urmare a
deinerii de titluri de participare de ctre
acionari/asociai/investitori. Termenul de virare a impozitului
este pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei în care
se face plata. În cazul dividendelor/câtigurilor obinute ca
urmare a deinerii de titluri de participare, distribuite, dar
care nu au fost pl tite ac!ionarilor/asocia"ilor/investitorilor
pân# la sfâr$itul anului în care s-au aprobat situa%iile
financiare anuale, impozitul pe dividende/câ&tig se pl'te(te
pân) la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urm*tor. Impozitul
datorat se vireaz+ integral la bugetul de stat.
---------Prima tez, a alin. (7) al art. 97 a fost modificat- de pct.
12 al art. I din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015.
(8) În cazul dividendelor 2i/sau dobânzilor pl3tite de
societatea emitent4 a valorilor mobiliare împrumutate, pe
parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora,
calculul 5i re6inerea impozitului se efectueaz7 de pl8titorul de
venit la data la care acestea sunt pl9tite. Termenul de virare a
impozitului este pân: la data de 25 inclusiv a lunii urm;toare
celei în care au fost pl<tite contribuabilului îndrept=>it.
(9) Abrogat.
---------Alin. (9) al art. 97 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din
ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

ART. 98
Impozitarea câCtigului net anual impozabil
CâDtigul net anual impozabil din transferul titlurilor de
valoare, din orice alte operaEiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum Fi din

transferul aurului financiar se impoziteaz potrivit
prevederilor cap. XI din prezentul titlu.
CAP. VI
Venituri din pensii
ART. 99
Definirea veniturilor din pensii
(1) Veniturile din pensii reprezint sume primite ca pensii
de la fondurile înfiinate din contribuiile sociale obligatorii
fcute ctre un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din
fonduri de pensii facultative i cele finanate de la bugetul de
stat, diferen e de venituri din pensii, precum i sume
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de infla ie.
(2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicat , cu modific rile i completrile ulterioare, i ale
Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificrile
i completrile ulterioare, reprezint venituri din pensii.
(la 01-01-2018 Articolul 99 din Capitolul VI , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 100
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de
2.000 lei.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor
primite ca plat unic potrivit Legii nr. 411/2004, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, i Legii nr.
204/2006, cu modific!rile "i complet#rile ulterioare, fiecare
fond de pensii acord$ un singur plafon de venit neimpozabil
stabilit potrivit prevederilor alin. (1).
(la 01-01-2018 Articolul 100 din Capitolul VI , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDONAN%A DE
URGEN&' nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat( în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 101
Re)inerea impozitului din venitul din pensii
(1) Orice pl*titor de venituri din pensii are obliga+ia de a
calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l re,ine -i
de a-l pl.ti la bugetul de stat, potrivit prevederilor
prezentului articol.

(2) Impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de impunere
de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 101 , Capitolul VI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(3) Impozitul calculat se reine la data efecturii plii
pensiei i se pl te te la bugetul de stat pân la data de 25
inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se face plata
pensiei.
(4) Impozitul reinut este impozit final al contribuabilului
pentru veniturile din pensii.
(5) În cazul unei pensii care nu este pltit lunar,
impozitul ce trebuie reinut se stabilete prin împrirea
pensiei pltite la fiecare din lunile crora le este aferent
pensia.
(6) Drepturile de pensie restante se defalc pe lunile la
care se refer, în vederea calculrii impozitului datorat,
reinerii i plii acestuia.
(7) Veniturile din pensiile de urma vor fi individualizate
în func ie de num!rul acestora, iar impozitarea se va face în
raport cu drepturile cuvenite fiec"rui urma#.
(8) În cazul veniturilor din pensii $i/sau al diferen%elor
de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare,
conform legii, impozitul se calculeaz& asupra venitului
impozabil lunar 'i se re(ine la data efectu)rii pl*+ii, în
conformitate cu reglement,rile legale în vigoare la data pl-.ii,
/i se pl0te1te pân2 la data de 25 a lunii urm3toare celei în
care s-au pl4tit.
(9) În cazul veniturilor din pensii 5i/sau al diferen6elor
de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea
acestora cu indicele de infla7ie, stabilite în baza hot8rârilor
judec9tore:ti r;mase definitive <i irevocabile/hot=rârilor
judec>tore?ti definitive @i executorii, impozitul se calculeazA
separat faBC de impozitul aferent drepturilor lunii curente,
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil,
impozitul reDinut fiind impozit final. Venitul impozabil din
pensii se stabileEte prin deducerea din suma totalF a
contribuGiei individuale de asigurHri sociale de sInJtate,
datoratK, dupL caz, potrivit legii în vigoare în perioada cMreia
îi sunt aferente Ni a sumei neimpozabile lunare, stabilitO
potrivit legislaPiei în vigoare la data plQRii. Impozitul se
reSine la data efectuTrii plUVii, în conformitate cu
reglementWrile legale în vigoare la data plXYii veniturilor
respective. Impozitul astfel reZinut se pl[te\te pân] la data de

25 inclusiv a lunii urmtoare celei în care s-au pl tit
veniturile.
(la 01-01-2018 Prima tez a alineatului (9) a articolului 101,
Capitolul VI , Titlul IV a fost modificat de Punctul 31,
Articolul I ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(la 15-01-2017 Alineatul (9) din Articolul 101 , Capitolul VI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA
nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
36 din 12 ianuarie 2017)
(10) Impozitul pe veniturile din pensii se re ine i se
pl te te la bugetul de stat.
(11) Pl titorul de venituri din pensii este obligat s
determine valoarea total a impozitului anual pe veniturile din
pensii, pentru fiecare contribuabil.
ART. 102
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra
destinaiei unei sume din impozit
(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 101
alin. (11), dup cum urmeaz:
a) în cot de 2% pentru susinerea entitilor nonprofit
care se înfiineaz i funcioneaz în condiiile legii i a
unit ilor de cult, precum !i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot" de 3,5% pentru sus#inerea entit$%ilor nonprofit
&i a unit'(ilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acredita)i cu cel pu*in un serviciu social licen+iat, în
condi,iile legii.
(la 30-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 102 , Capitolul VI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din
ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 25 din 29 martie 2018, publicat0 în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(2) Obliga1ia calcul2rii 3i pl45ii sumei prev6zute la alin.
(1) revine organului fiscal competent.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 102 , Capitolul VI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)
stabile te prin ordin al preedintelui A.N.A.F.

i (2) se

CAP. VII
Venituri din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur
ART. 103
Definirea veniturilor
(1) Veniturile din activit i agricole cuprind veniturile
ob inute individual sau într-o form de asociere, f r
personalitate juridic, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor
fructiferi i altele asemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din
valorificarea produselor de origine animal, în stare natural.
(2) Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint
veniturile obinute din recoltarea i valorificarea produselor
specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor
lemnoase i nelemnoase, precum i cele obinute din exploatarea
amenaj rilor piscicole.
ART. 104
Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate
(1) Veniturile din silvicultur! "i piscicultur# se supun
impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din
activit$%i independente -, venitul net anual fiind determinat în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68, contribuabilii având obliga&ia de a
completa Registrul de eviden'( fiscal). Pentru aceste venituri
sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din
activit*+i independente pentru care venitul net anual se
determin, în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Pentru veniturile din silvicultur- calificate drept venituri din
alte surse se aplic. prevederile cap. X.
(2) Veniturile ob/inute din valorificarea produselor
prev0zute la art. 103 alin. (1) în alt1 modalitate decât în
stare natural2 reprezint3 venituri din activit45i independente
6i se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu
exist7 obliga8ia stabilirii normelor de venit sunt venituri
impozabile 9i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II Venituri din activit:;i independente -, venitul net anual fiind

determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaia de
a completa Registrul de eviden  fiscal. Pentru aceste venituri
sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din
activiti independente pentru care venitul net anual se
determin în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
ART. 105
Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de
persoanele fizice/membrii asocierilor fr personalitate
juridic din valorificarea în stare natural a urm toarelor:
a) produse culese din flora s lbatic , exclusiv masa
lemnoas. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile
numai veniturile realizate din exploatarea i valorificarea
acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pdurile pe care
contribuabilii le au în proprietate;
b) produse capturate din fauna slbatic, cu excepia celor
realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii
potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activiti
independente.
(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri
neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului urmtor:
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(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obinute din
exploatarea punilor i fâneelor naturale.
(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fr
personalitate juridic, cultivarea terenurilor cu plante
furajere graminee i leguminoase pentru produc ia de mas¡ verde
destinate furaj¢rii animalelor de£inute de contribuabilii
respectivi pentru care venitul se determin¤ pe baza normelor de
venit ¥i a celor prev¦zute la alin. (2) nu genereaz§ venit
impozabil.

ART. 106
Stabilirea venitului anual din activit i agricole pe baz
de norme de venit
(1) Venitul dintr-o activitate agricol se stabilete pe
baz de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafa
(ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de
produse vegetale i animalele prev zute la art. 105 alin. (2).
(3) Normele de venit, precum i datele necesare calculului
acestora se stabilesc de c tre entit ile publice mandatate de
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, pe baza
metodologiei aprobate prin hotrâre a Guvernului, i se public
de ctre direciile generale regionale ale finanelor publice,
pân cel târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se
aplic aceste norme de venit.
(la 30-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 106 , Capitolul VII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(4) În cazul contribuabililor care realizeaz venituri din
desfurarea a dou sau mai multe activit !i agricole pentru
care venitul se determin" pe baz# de norm$ de venit,
contribuabilul stabile%te venitul anual prin însumarea
veniturilor corespunz&toare fiec'rei activit()i.
(la 23-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 106 , Capitolul VII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din
ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 18 din 15 martie 2018, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(5) În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de
persoanele fizice individual sau într-o form. de asociere, în
cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor
fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate
dezastrelor naturale ca înghe/, grindin0, polei, ploaie
abundent1, secet2 3i inunda4ii, precum 5i a epizootiilor ce
afecteaz6 peste 30% din suprafe7ele destinate produc8iei
agricole vegetale/animalele de9inute, norma de venit se reduce
propor:ional cu pierderea respectiv;.
(6) Constatarea pagubelor prev<zute la alin. (5) =i
evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor
fizice/asocierilor f>r? personalitate juridic@, care desfABoarC
activitDEi agricole pentru care venitul anual se stabileFte pe
bazG de norme de venit, de o comisie numitH prin ordin al
prefectului judeIului/municipiului BucureJti, la propunerea
directorului executiv al direcKiei agricole

judeene/municipiului Bucureti, comisie format pe plan local
dintr-un reprezentant al prim riei, un specialist de la Agenia
de Pli i Intervenie pentru Agricultur , un delegat din
partea Administra iei Na ionale de Meteorologie, un specialist
al Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen  i un
reprezentant al direciei generale regionale a finanelor
publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.
(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) i (6) se
stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F., cu avizul
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.
(8) Contribuabilii care obin venituri determinate pe baza
normei anuale de venit nu au obligaii de completare a
Registrului de eviden fiscal i de conducere a evidenei
contabile.
(9) În cazul reducerii normelor de venit potrivit alin. (5)
i (6), contribuabilul are obligaia s depun! declara"ia unic#
privind impozitul pe venit $i contribu%iile sociale datorate de
persoanele fizice &i s' recalculeze venitul anual (i impozitul
anual, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubelor, prin
diminuarea normei de venit aferent) fiec*rei categorii de
produse vegetale/categorii de animale prev+zute la art. 105
alin. (2) corespunz,tor cu procentul reprezentând gradul de
afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare -i
evaluare a pagubelor, conform procedurii prev.zute la alin. (7).
(la 30-03-2018 Articolul 106 din Capitolul VII , Titlul IV
fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONAN/A DE
URGEN01 nr. 25 din 29 martie 2018, publicat2 în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

a

ART. 107
Calculul 3i plata impozitului pe veniturile din activit45i
agricole
(1) Impozitul pe venitul din activit67i agricole se
calculeaz8 de c9tre contribuabil prin aplicarea unei cote de 10%
asupra venitului anual din activit:;i agricole stabilit pe baza
normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desf<=oar> o activitate agricol?
prev@zutA la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determinB
pe bazC de normD de venit are obligaEia de a depune anual,
pentru veniturile anului în curs, declaraFia unicG privind
impozitul pe venit Hi contribuIiile sociale datorate de
persoanele fizice la organul fiscal competent, pânJ la data de
15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului.

(3) Contribuabilii care desf oar activiti agricole
pentru care venitul se stabilete pe baz de norme de venit i
dein suprafe e destinate produc iei agricole vegetale/animale
în localit i/jude e diferite vor opta pentru stabilirea
localitii/judeului sau localitilor/judeelor unde vor
beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile
prevzute pentru fiecare grup de produse vegetale/animale de la
art. 105 alin. (2). Opiunea se exercit prin completarea
corespunztoare a declaraiei unice privind impozitul pe venit
i contribuiile sociale datorate de persoanele fizice.
(4) Declaraia prevzut la alin. (2) nu se depune pentru
veniturile prevzute la art. 105.
(5) În cazul în care activitatea se desf !oar" în cadrul
unei asocieri f#r$ personalitate juridic%, obliga&ia depunerii
declara'iei anuale de venit pentru asocierile f(r) personalitate
juridic* +i entit,-i supuse regimului transparen.ei fiscale la
organul fiscal competent revine asociatului care r/spunde pentru
îndeplinirea obliga0iilor asocia1iei fa23 de autorit45ile
publice pân6 la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în
curs. Declara7ia cuprinde 8i cota de distribuire ce revine
fiec9rui membru asociat din venitul impozabil calculat la
nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obliga:ia transmiterii
c;tre fiecare membru asociat a informa<iilor referitoare la
venitul impozabil ce îi revine corespunz=tor cotei de
distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii,
în cadrul aceluia>i termen.
(la 30-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 107 , Capitolul VII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din
ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 25 din 29 martie 2018, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(6) Contribuabilii care realizeazC venituri din activitDEi
agricole, silviculturF Gi pisciculturH au obligaIia sJ determine
venitul net anual impozabil/pierderea netK anualL la nivelul
fiecMrei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepNia
veniturilor pentru care impozitul este final.
(7) Plata impozitului anual datorat se efectueazO la
bugetul de stat, pânP la data de 15 martie inclusiv a anului
urmQtor celui de realizare a venitului.
(8) Reprezentantul desemnat care rRspunde pentru
îndeplinirea obligaSiilor asociaTiei faUV de autoritWXile
publice opteazY pentru stabilirea localitZ[ii/jude\ului sau
localit]^ilor/ jude_elor unde va beneficia de încadrarea în
limitele veniturilor neimpozabile prev`zute pentru fiecare grupa
de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) prin
declarabia anualc de venit pentru asocierile fdre personalitate

juridic i entit i supuse regimului transparenei fiscale, la
termenul prevzut la alin. (5).
(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea
de la plata impozitului pe venit, prevzut la art. 76 lit. a^3)
din Legea cooperaiei agricole nr. 566/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, de care beneficiaz persoanele fizice
care ob in venituri individual, reducerea normei de venit se
calculeaz de ctre contribuabil. Metodologia de calcul al
reducerii normei de venit se stabilete prin hotrâre a
Guvernului.
(la 30-03-2018 Articolul 107 din Capitolul VII , Titlul IV
fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(la 23-03-2018 Articolul 107 din Capitolul VII , Titlul IV
fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

a

CAP. VIII
Venituri din premii i din jocuri de noroc
ART. 108
Definirea veniturilor din premii i din jocuri de noroc
(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri,
altele decât cele prevzute la art. 62, sumele primite ca urmare
a participrii la Loteria bonurilor fiscale, potrivit
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobat cu modific ri
!i complet"ri prin Legea nr. 166/2015, precum #i din promovarea
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare,
pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul
stimul$rii vânz%rilor.
(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele
încasate, bunurile &i serviciile primite, ca urmare a
particip'rii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea
venitului sau de forma în care se acord(, inclusiv cele de tip
jack-pot, definite conform normelor metodologice.
ART. 109
Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferena dintre venitul din premii
reprezentând venit neimpozabil.

i suma

ART. 110
Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii i
din jocuri de noroc
(1) Veniturile sub form de premii se impun, prin reinerea
la surs, cu o cot de 10% aplicat asupra venitului net
realizat din fiecare premiu.
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 110 , Capitolul VIII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin re
surs . Impozitul datorat se determin la fiecare plat,
aplicarea urmtorului barem de impunere asupra fiecrui
brut primit de un participant, de la un organizator sau
de venituri din jocuri de noroc:
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(2^1) Pentru veniturile realizate de c tre persoanele fizice
ca urmare a particip rii la jocuri de noroc la distan
sau online, definite potrivit Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare, impozitul datorat

potrivit prevederilor alin. (2) se determin i se reine la
surs la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în
contul bancar sau similar.
(la 23-03-2018 Articolul 110 din Capitolul VIII , Titlul IV
a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Obligaia calcul rii, re inerii i pl ii impozitului
revine organizatorilor/pltitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile urmtoarele venituri obinute în bani
i/sau în natur:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sum
de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare
premiu;
b) veniturile obinute ca urmare a participrii la jocurile
de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slotmachine i lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei,
inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut
primit.
Verificarea încadrrii în plafonul neimpozabil se efectueaz
la fiecare plat, indiferent de tipul de joc din care a fost
obinut venitul respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plat
depete plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv,
impozitarea se efectueaz distinct fa ! de veniturile ob"inute
din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calculat #i re$inut în momentul pl%&ii este
impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat 'i re(inut se
pl)te*te la bugetul de stat pân+ la data de 25 inclusiv a lunii
urm,toare celei în care a fost re-inut.
(7) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (7) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat1 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(8) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (8) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(9) Abrogat.

(la 23-03-2018 Alineatul (9) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(10) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (10) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(11) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (11) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(12) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (12) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(13) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (13) din Articolul 110 , Capitolul
VIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
CAP. IX
Venituri din transferul proprietilor imobiliare din
patrimoniul personal
ART. 111
Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare
din patrimoniul personal
(1) La transferul dreptului de proprietate i al
dezmembrmintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra
construciilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora,
precum i asupra terenurilor de orice fel fr construcii,
contribuabilii datoreaz un impozit care se calculeaz! prin
aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul
impozabil se stabile"te prin deducerea din valoarea tranzac#iei
a sumei neimpozabile de 450.000 lei.
(la 06-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 111 , Capitolul IX ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din

ORDONANA DE URGEN  nr. 3 din 6 ianuarie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)



*) Not CTCE:
Potrivit alin. (2) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 7 i 8 se aplic
începând cu veniturile aferente lunii urmtoare publicrii în
Monitorul Oficial al României a prezentei ordonane de urgen,
iar prevederile art. I pct. 9 se aplic numai pentru
tranzaciile încheiate începând cu data de 1 a lunii urmtoare
publicrii în Monitorul Oficial al României a prezentei
ordonane de urgen .
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(2) Impozitul prev+zut la alin. (1) nu se datoreaz, în
urm-toarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
.i construc/iilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de
proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de
dona0ie între rude 1i afini pân2 la gradul al III-lea inclusiv,
precum 3i între so4i;
c) în cazul actelor de desfiin5are cu efect retroactiv
pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra
propriet67ilor imobiliare;
d) constatarea în condi8iile art. 13 din Legea cadastrului
9i a publicit:;ii imobiliare nr. 7/1996, republicat<, cu
modific=rile >i complet?rile ulterioare;
e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliar@
din patrimoniul personal, în condiAiile prevederilor Legii nr.
77/2016 privind darea în platB a unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligaCiilor asumate prin credite, pentru o singurD
operaEiune de dare în platF.
---------Lit. e) a alin. (2) al art. 111 a fost introdusG de pct. 2
al art. I din ORDONANHA DE URGENIJ nr. 32 din 28 iunie 2016,
publicatK în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
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*) NotV CTCE:

Conform art. II din ORDONANWA DE URGENXY nr. 32 din 28 iunie
2016, publicatZ în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016,
persoanele fizice care pân[ la data intr\rii în vigoare a
prezentei ordonan]e de urgen^_ au efectuat darea în plat` în
condiaiile prevederilor Legii nr. 77/2016 beneficiazb de

prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificrile i complet rile
ulterioare, completat prin prezenta ordonan de urgen, o
singur dat , pentru prima opera iune de dare în plat efectuat
dup intrarea în vigoare a prezentei ordonane de urgen.



(2^1) Dispoziiile alin. (2) lit. e) se aplic atât
debitorului, cât i codebitorilor, copltitorilor, garanilor
personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin
opera iunea de dare în plat! se transfer" dreptul de proprietate
imobiliar# din patrimoniul personal al acestora.
---------Alin. (2^1) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(2^2) Persoanele fizice prev(zute la alin. (2^1) beneficiaz)
de prevederile alin. (2) lit. e) o singur* dat+, pentru prima
opera,iune de dare în plat-, astfel cum rezult. din registrul
prev/zut la alin. (2^3), indiferent de calitatea pe care acestea
o au într-o alt0 opera1iune de dare în plat2 efectuat3 în
condi4iile prevederilor Legii nr. 77/2016.
---------Alin. (2^2) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat8 în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(2^3) Pentru identificarea primei opera9iuni de dare în
plat:, în vederea aplic;rii prevederilor alin. (2) lit. e), se
înfiin<eaz= la nivelul Uniunii Na>ionale a Notarilor Publici din
România Registrul na?ional notarial de eviden@A a actelor de
dare în platB prevCzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în
platD a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaEiilor
asumate prin credite, denumit în continuare RNNEADP, în care se
înscriu actele autentificate de notarul public Fi hotGrârile
judecHtoreIti de dare în platJ emise în conformitate cu
prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de
Centrul NaKional de Administrare a Registrelor NaLionale
Notariale (CNARNN - Infonot).
---------Alin. (2^3) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONANMA DE URGENNO nr. 32 din 28 iunie 2016, publicatP în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.

(2^4) În cazul în care darea în plat pentru care se
solicit aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin
notarul public, persoanele fizice prevzute la alin. (2^1)
solicit acestuia un certificat eliberat de CNARNN care s
ateste faptul c nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare
în plat potrivit Legii nr. 77/2016, pân la data autentificrii
actului de dare în plat de c tre acesta.
---------Alin. (2^4) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONAN A DE URGEN
nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(2^5) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de ctre
notarul public se efectueaz în baza certificatului eliberat
potrivit alin. (2^4).
---------Alin. (2^5) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(2^6) Notarii publici care autentific acte de dare în plat
potrivit Legii nr. 77/2016 au obligaia s le transmit la
RNNEADP în aceeai zi, în vederea înregistrrii lor, cu
evidenierea distinct a persoanelor fizice care au calitatea de
parte în actul de dare în plat.
---------Alin. (2^6) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONANA DE URGEN ! nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat" în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(2^7) În cazul în care darea în plat# pentru care persoanele
fizice, prev$zute la alin. (2^1), solicit% aplicarea
prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judec&toreasc',
acestea au obliga(ia transmiterii unui exemplar al hot)rârii
judec*tore+ti definitive la CNARNN, în termen de 30 de zile de
la data comunic,rii hot-rârii, în vederea înregistr.rii acesteia
în RNNEADP.
---------Alin. (2^7) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(2^8) În situa3ia prev4zut5 la alin. (2^7), pentru a
beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice
prev6zute la alin. (2^1) au obliga7ia depunerii unei cereri la
organul fiscal competent, în termen de 90 de zile de la data
comunic8rii hot9rârii judec:tore;ti, sub sanc<iunea dec=derii,

la care s anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care s
rezulte faptul c hotrârea judectoreasc definitiv s-a
înregistrat în RNNEADP i nu s-a mai înregistrat niciun alt act
de dare în plat potrivit Legii nr. 77/2016, pân la data
înregistr rii hot rârii judec tore ti. Certificatul se obine de
la CNARNN - Infonot de persoana fizic, direct sau prin
intermediul unui notar public.
---------Alin. (2^8) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.


*) Not CTCE:

Art. III din ORDONANA DE URGEN ! nr. 32 din 28 iunie 2016,
publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016
prevede:
Articolul III
(1) În situa#ia prev$zut% la art. 8 alin. (5) din Legea nr.
77/2016, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2)
lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modific&rile 'i complet(rile ulterioare, completat) prin
prezenta ordonan*+ de urgen,-, contribuabilul depune o cerere
înso.it/ de certificatul eliberat de CNARNN prev0zut la art. 111
alin. (2^8) din Legea nr. 227/2015, cu modific1rile 2i
complet3rile ulterioare, la organul fiscal competent care
procedeaz4 dup5 cum urmeaz6:
a) în cazul în care decizia de impunere nu a fost emis7 sau
nu a fost comunicat8 pân9 la data depunerii cererii, decizia de
impunere nu se mai emite sau, dup: caz, nu se mai comunic;;
b) în cazul în care decizia de impunere a fost emis< =i
comunicat> contribuabilului, impozitul ?i accesoriile aferente
acestora, neachitate pân@ la data intrArii în vigoare a
prezentei ordonanBe de urgenCD, se anuleazE, prin emiterea unei
decizii de anulare a obligaFiilor fiscale care se comunicG
contribuabilului.
(2) Sub sancHiunea decIderii, cererea prevJzutK la alin. (1)
se depune la organul fiscal competent în termen de cel mult 90
de zile de la data comunicLrii hotMrârii judecNtoreOti
definitive.
(3) Organul fiscal nu începe sau suspendP executarea silitQ
a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate
imobiliarR din patrimoniul personal atunci când contribuabilul a
notificat organul fiscal cu privire la exercitarea dreptului
prevSzut la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.
(4) ObligaTiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din
transferul dreptului de proprietate imobiliarU din patrimoniul

personal datorate la data intrrii în vigoare a prezentei
ordonane de urgen  i stinse, prin orice modalitate, în
perioada cuprins între data intrrii în vigoare a prezentei
ordonane de urgen
i data pronun rii hot rârii judectoreti
definitive potrivit dispoziiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr.
77/2016 se restituie la cererea contribuabilului adresat
organului fiscal competent.


(2^9) Cererea prevzut la alin. (2^8) va cuprinde cel puin
informaii privind: datele de identificare ale contribuabilului,
calitatea de parte în cadrul unei hot râri judec!tore"ti
ob#inute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016,
num$rul %i data hot&rârii judec'tore(ti definitive, adresa la
care este situat bunul imobil înstr)inat care face obiectul
transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de
dare în plat*.
---------Alin. (2^9) al art. 111 a fost introdus de pct. 3 al art. I
din ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 32 din 28 iunie 2016, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate /i a
dezmembr0mintelor acestuia cu titlul de mo1tenire nu se
datoreaz2 impozitul prev3zut la alin. (1), dac4 succesiunea este
dezb5tut6 7i finalizat8 în termen de 2 ani de la data decesului
autorului succesiunii. În cazul nefinaliz9rii procedurii
succesorale în termenul prev:zut mai sus, mo;tenitorii datoreaz<
un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
(4) Impozitul prev=zut la alin. (1) >i (3) se calculeaz? la
valoarea declarat@ de pArBi în actul prin care se transferC
dreptul de proprietate sau dezmembrDmintele sale. În cazul în
care valoarea declaratE este inferioarF valorii minime stabilite
prin studiul de piaGH realizat de cItre camerele notarilor
publici, notarul public notificJ organelor fiscale respectiva
tranzacKie.
(5) Camerele notarilor publici actualizeazL cel puMin o datN
pe an studiile de piaOP care trebuie sQ conRinS informaTii
privind valorile minime consemnate pe piaUa imobiliarV specificW
în anul precedent Xi le comunicY direcZiilor generale regionale
ale finan[elor publice din cadrul A.N.A.F.
(6) Impozitul prev\zut la alin. (1) ]i (3) se calculeaz^ _i
se încaseaz` de notarul public înainte de autentificarea actului
sau, dupa caz, întocmirea încheierii de finalizare a
succesiunii. Impozitul calculat bi încasat se plctedte pâne la

data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei în care a fost
încasat. În cazul în care transferul dreptului de proprietate
sau al dezmembr mintelor acestuia, pentru situaiile prevzute
la alin. (1) i (3), se realizeaz prin hotrâre judectoreasc
ori prin alt procedur , impozitul prev zut la alin. (1) i (3)
se calculeaz i se încaseaz de ctre organul fiscal competent,
pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data
comunicrii deciziei. Instanele judectoreti care pronun
hotrâri judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrâri
judectoreti definitive i executorii comunic organului fiscal
competent hot!rârea "i documenta#ia aferent$ în termen de 30 de
zile de la data hot%rârii judec&tore'ti r(mase definitive )i
irevocabile/hot*rârii judec+tore,ti definitive -i executorii.
Pentru alte proceduri decât cea notarial. sau judec/toreasc0
contribuabilul are obliga1ia de a declara venitul ob2inut în
maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal
competent, în vederea calcul3rii impozitului.
În cazul transferului prin executare silit4 impozitul
datorat de contribuabilul din patrimoniul c5ruia a fost
transferat6 proprietatea imobiliar7 se calculeaz8 9i se
încaseaz: de c;tre organul fiscal competent, pe baza deciziei de
impunere în termen de 60 de zile de la data comunic<rii
deciziei.
(7) Impozitul stabilit în condi=iile alin. (1) >i (3) se
distribuie astfel:
a) o cot? de 50% se face venit la bugetul de stat;
b) o cot@ de 50% se face venit la bugetul unitABilor
administrativ-teritoriale pe teritoriul cCrora se aflD bunurile
imobile ce au fEcut obiectul înstrFinGrii.
(8) Procedura de calculare, încasare Hi platI a impozitului
perceput în condiJiile alin. (1) Ki (3), precum Li obligaMiile
declarative se stabilesc prin norme metodologice emise prin
ordin comun al ministrului finanNelor publice Oi al ministrului
justiPiei, cu consultarea Uniunii NaQionale a Notarilor Publici
din România.
ART. 112
Rectificarea impozitului
În cazul în care, dupR autentificarea actului sau întocmirea
încheierii de finalizare în procedura succesoralS de cTtre
notarul public, se constatU erori ori omisiuni în calcularea Vi
încasarea impozitului prevWzut la art. 111 alin. (1) Xi (3),
notarul public va comunica organului fiscal competent aceastY
situaZie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau

omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de
impunere pentru contribuabilii desemnai la art. 111 alin. (1)
i (3), în vederea încasrii impozitului. R spunderea notarului
public pentru neîncasarea sau calcularea eronat a impozitului
prevzut la art. 111 alin. (1) i (3) este angajat numai în
cazul în care se dovedete c neîncasarea integral sau par ial
este imputabil notarului public care, cu intenie, nu i-a
îndeplinit aceast obligaie.
ART. 113
Obligaiile declarative ale notarilor publici cu privire la
transferul proprietilor imobiliare
Notarii publici au obligaia s depun semestrial la organul
fiscal teritorial o declaraie informativ privind transferurile
de proprieti imobiliare, cuprinzând urmtoarele elemente
pentru fiecare tranzacie:
a) prile contractante;
b) valoarea înscris în documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul propriet!"ilor
imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.
CAP. X
Venituri din alte surse
ART. 114
Definirea veniturilor din alte surse
(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate
ca fiind impozabile, care nu se încadreaz# în categoriile
prev$zute la art. 61 lit. a)-h), altele decât veniturile
neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.
(2) În aceast% categorie se includ, îns& nu sunt limitate,
urm'toarele venituri:
a) prime de asigur(ri suportate de o persoan) fizic*
independent+ sau de orice alt, entitate, în cadrul unei
activit-.i pentru o persoan/ fizic0 în leg1tur2 cu care
suportatorul nu are o rela3ie generatoare de venituri din
salarii 4i asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri
din salarii 5i asimilate salariilor;
a^1) veniturile, cu excep6ia celor ob7inute ca urmare a unor
contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat8, cu modific9rile :i complet;rile ulterioare, sau în
baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr.
188/1999 privind Statutul func<ionarilor publici, republicat=,
cu modific>rile ?i complet@rile ulterioare, obAinute de cBtre
operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de

la populaie i de la persoanele juridice cuprinse în
cercetrile statistice efectuate în vederea producerii de
statistici oficiale;
---------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 114 a fost introdus de pct. 4
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 32 din 28 iunie 2016,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
a^2) indemnizaiile pentru limit de vârst acordate în
condi iile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr.
96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor;
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X
, Titlul IV a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
a^3) indemnizaiile lunare acordate persoanelor care au avut
calitatea de ef al statului român, potrivit prevederilor Legii
nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au
avut calitatea de ef al statului român;
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X
, Titlul IV a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
b) câtiguri primite de la societile de asigurri, ca
urmare a contractului de asigurare încheiat între pri cu
ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferenelor de pre pentru anumite
bunuri, servicii i alte drepturi, primite de persoanele fizice
pensionari, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de
munc sau în baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând
onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri obinute de persoana fizic în baza contractului
de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008
- Codul silvic, republicat!. Fac excep"ie veniturile realizate
din exploatarea #i valorificarea masei lemnoase, definite
potrivit legisla$iei în materie, din p%durile pe care
contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20
mc/an, care sunt neimpozabile;
f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii
formelor asociative de proprietate - persoane juridice,
prev&zute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 'i celor

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 i ale Legii nr. 169/1997, cu modificrile
i completrile ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile
realizate din:
1. exploatarea i valorificarea masei lemnoase, definite
potrivit legislaiei în materie, din pdurile pe care le au în
proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru
asociat;
2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaiei
în materie, din pdurile pe care le au în proprietate, în volum
de maximum 20 mc/an, acordat fiec rui membru asociat;
g) veniturile din activit i, altele decât cele de
produc ie, comer, prestri de servicii, profesii liberale i
din drepturi de proprietate intelectual, precum i activiti
agricole, silvicultur i piscicultur, pentru care sunt
aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activiti
independente i cap. VII - Venituri din activiti agricole,
silvicultur i piscicultur;
h) bunurile i/sau serviciile primite de un participant la
persoana juridic!, acordate/furnizate de c"tre persoana juridic#
în folosul personal al acestuia;
i) suma pl$tit% unui participant la o persoan& juridic', în
folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile
achizi(ionate de la acesta, peste pre)ul pie*ei pentru astfel de
bunuri ori servicii;
j) distribuirea de titluri de participare, definite la art.
7, efectuat+ de o persoan, juridic- unui participant la persoana
juridic., drept consecin/0 a de1inerii unor titluri de
participare la acea persoan2 juridic3, altele decât cele
prev4zute la art. 93 alin. (2) lit. f);
k) dobânda penalizatoare pl5tit6 în condi7iile nerespect8rii
termenului de plat9 a dividendelor distribuite participan:ilor,
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat;, cu
modific<rile =i complet>rile ulterioare;
l) veniturile ob?inute de cedent ca urmare a cesiunii de
crean@A, respectiv de cesionar din realizarea venitului din
creanBa respectivC, inclusiv în cazul drepturilor de creanDe
salariale obEinute în baza unor hotFrâri judecGtoreHti rImase
definitive Ji irevocabile/hotKrâri judecLtoreMti definitive Ni
executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se
încadreazO în categoriile prevPzute la art. 61 lit. a)-h) Qi
art. 62.

(3) Contribuabilii care obin venituri din alte surse nu au
obliga ii de completare a Registrului de eviden fiscal i de
conducere a evidenei contabile.
ART. 115
Calculul impozitului i termenul de plat
(1) Impozitul pe venit se calculeaz prin re inere la surs
la momentul acord rii veniturilor de c tre pltitorii de
venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut
pentru veniturile prevzute la art. 114, cu excepia veniturilor
prevzute la art. 114 alin. (2) lit. l).
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 115 , Capitolul X ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(1^1) Fac excepie de la prevederile alin. (1)
contribuabilii care obin venituri din activitile prevzute la
art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada înregistrrii
fiscale pentru activitatea respectiv, potrivit legislaiei în
materie, prin depunerea declaraiei pe propria rspundere, la
pl titorii de venituri, la momentul pl!"ii veniturilor.
(la 24-07-2017 Articolul 115 din Capitolul X , Titlul IV a
fost completat de Punctul 9^2, Punctul 9, Articolul I din LEGEA
nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat# în MONITORUL OFICIAL nr.
584 din 21 iulie 2017)
(2) Impozitul calculat $i re%inut reprezint& impozit final.
(3) Impozitul astfel re'inut se pl(te)te la bugetul de stat
pân* la data de 25 inclusiv a lunii urm+toare celei în care a
fost re,inut.
ART. 116
Declararea, stabilirea -i plata impozitului pentru unele
venituri din alte surse
(1) Contribuabilii care realizeaz. venituri din alte surse
identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prev/zute la
art. 115 alin. (1), precum 0i cele prev1zute la art. 114 alin.
(2) lit. l) au obliga2ia de a depune declara3ia unic4 privind
impozitul pe venit 5i contribu6iile sociale datorate de
persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare
an fiscal, pân7 la data de 15 martie inclusiv a anului urm8tor
celui de realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 116 , Capitolul X ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din

ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaz de ctre
contribuabil, pe baza declaraiei unice privind impozitul pe
venit i contribuiile sociale datorate de persoanele fizice
prin aplicarea cotei de 10% asupra:
(la 23-03-2018 Partea introductiv a Alineatului (2) din
Articolul 116 , Capitolul X , Titlul IV a fost modificat de
nr. 18 din 15
Punctul 34, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse
pentru care contribuabilii au obligaia depunerii declaraiei
unice privind impozitul pe venit i contribuiile sociale
datorate de persoanele fizice, altele decât cele prevzute la
art. 114 alin. (2) lit. l);
(la 23-03-2018 Litera a) din Alineatul (2), Articolul 116 ,
Capitolul X , Titlul IV a fost modificat de Punctul 34,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
b) venitului impozabil determinat ca diferen între
veniturile i cheltuielile aferente tuturor operaiunilor
efectuate în cursul anului fiscal, în cazul veniturilor din alte
surse prevzute la art. 114 alin. (2) lit. l).
(3) În cazul veniturilor prevzute la art. 114 alin. (2)
lit. l), veniturile reprezint sumele încasate i echivalentul
în lei al veniturilor în natur!, iar cheltuielile reprezint"
pl#$ile efectuate, în cursul unui an fiscal, din toate
opera%iunile respective, eviden&iate în baza documentelor
justificative.
La stabilirea veniturilor realizate/cheltuielilor efectuate
ca urmare a cesiunii de crean'( aferente unui împrumut sau în
cazul realiz)rii venitului din crean*a respectiv+, încas,rile -i
pl./ile de principal efectuate în cursul anului fiscal nu vor fi
luate în calcul.
(4) Impozitul reprezint0 impozit final.
(la 23-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 116 , Capitolul X ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din
ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat4 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

(5) Plata impozitului anual datorat se efectueaz la
bugetul de stat, pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urmtor celui de realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 116 , Capitolul X ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(6) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 116 , Capitolul X
, Titlul IV a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(7) Contribuabilii prev zu i la alin. (1) nu au obliga ii de
completare a Registrului de eviden fiscal i de conducere a
evidenei contabile.
ART. 117
Definirea i impozitarea veniturilor a cror surs nu a fost
identificat
Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiiile
Codului de procedur fiscal, a cror surs nu a fost
identificat se impun cu o cot de 16% aplicat asupra bazei
impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale
vor stabili cuantumul impozitului i al accesoriilor.
CAP. XI
Venitul net anual impozabil
ART. 118
Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Pentru veniturile prev zute la art. 61 lit. c) !i f),
contribuabilul stabile"te venitul net anual impozabil pe fiecare
surs# din categoriile de venituri respective, prin deducerea din
venitul net anual, a pierderilor fiscale reportate.
(2) Pentru veniturile prev$zute la art. 61 lit. a) %i a^1),
la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul
stabile&te:
a) venitul net anual recalculat/pierderea net' recalculat(
pe fiecare surs) din categoriile de venituri prev*zute, prin
deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a
pierderilor fiscale reportate;
b) venitul net anual impozabil care se determin+ prin
însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prev,zute
la lit. a), din care se deduce contribu-ia de asigur.ri sociale

datorat potrivit prevederilor titlului V - Contribuii sociale
obligatorii.
(3) Veniturile din categoriile prev zute la art. 61 lit.
a), a^1), c) i f), ce se realizeaz într-o fraciune de an sau
în perioade diferite ce reprezint fraciuni ale aceluiai an,
se consider venit anual.
(4) Pierderea fiscal anual înregistrat pe fiecare surs
din activiti independente, din drepturi de proprietate
intelectual, din cedarea folosinei bunurilor i din activiti
agricole, silvicultur i piscicultur, determinat în sistem
real, se reporteaz i se compenseaz de ctre contribuabil cu
venituri obinute din aceeai surs de venit din urm torii 7 ani
fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urm!toarele:
a) reportul se efectueaz" cronologic, în func#ie de vechimea
pierderii, în urm$torii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal %i netransmisibil;
c) pierderea reportat&, necompensat' dup( expirarea
perioadei prev)zute la lit. a), reprezint* pierdere definitiv+ a
contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplic, în cazul
veniturilor din activit-.i agricole definite la art. 103 alin.
(1), pentru care sunt stabilite norme de venit, precum /i pentru
tipurile de venituri prev0zute expres pentru categoriile de
venituri pentru care impozitul este final.
(7) Pierderile din categoriile de venituri prev1zute la
art. 61 lit. a), a^1), c) 2i f) provenind din str3in4tate se
reporteaz5 6i se compenseaz7 de c8tre contribuabil cu veniturile
de aceea9i natur: ;i surs<, realizate în str=in>tate, pe fiecare
?ar@, înregistrate în urmAtorii 7 ani fiscali consecutivi.
(la 23-03-2018 Articolul 118 din Capitolul XI , Titlul IV
fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANBA DE
URGENCD nr. 18 din 15 martie 2018, publicatE în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 119
Stabilirea câFtigului net anual impozabil
(1) CâGtigul net anual impozabil din transferul titlurilor
de valoare, din orice alte operaHiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum Ii din
transferul aurului financiar se determinJ de contribuabil ca

diferen între câtigul net anual i pierderile reportate din
anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaiuni.
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 119 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(2) Pierderea net anual din opera iuni prev zute la art.
91 lit. c) i d) stabilit prin declaraia unic privind
impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice se recupereaz din câtigurile nete anuale
obinute în urmtorii 7 ani fiscali consecutivi.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 119 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmtoarele:
a) reportul se efectueaz cronologic, în funcie de vechimea
pierderii, în urmtorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal i netransmisibil;
c) pierderea reportat , necompensat! dup" expirarea
perioadei prev#zute la lit. a), reprezint$ pierdere definitiv% a
contribuabilului.
(4) Pierderile nete anuale provenind din str&in'tate se
reporteaz( )i se compenseaz* de c+tre contribuabil cu veniturile
de aceea,i natur- .i surs/, realizate în str0in1tate, pe fiecare
2ar3, înregistrate în urm4torii 7 ani fiscali.
(la 23-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 119 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat8 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 120
Declara9ia unic: privind impozitul pe venit ;i contribu<iile
sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date
privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se
realiza în România =i contribu>iile sociale datorate
(1) Contribuabilii care desf?@oarA activitate, în cursul
anului fiscal, în mod individual sau într-o formB de asociere
fCrD personalitate juridicE, sunt obligaFi sG depunH la organul
fiscal competent declaraIia unicJ privind impozitul pe venit Ki
contribuLiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru
venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent
dacM în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, pânN la

data de 15 martie inclusiv a fiecrui an. Fac excepie
contribuabilii care realizeaz venituri pentru care impozitul se
reine la surs.
(2) Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului
fiscal sunt obligai s depun declaraia prev zut la alin. (1)
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac
excep ie contribuabilii care realizeaz venituri pentru care
impozitul se percepe prin re inere la surs.
(3) Asociaiile fr personalitate juridic care încep o
activitate în cursul anului fiscal sunt obligate s depun la
organul fiscal competent Declaraia privind veniturile estimate
pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse
regimului transparenei fiscale, pentru venitul estimat a se
realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului.
(4) Contribuabilii care determin venitul net pe baz de
norme de venit, precum i cei pentru care cheltuielile se
determin în sistem forfetar !i care au optat pentru
determinarea venitului net în sistem real depun declara"ia unic#
privind impozitul pe venit $i contribu%iile sociale datorate de
persoanele fizice completat& corespunz'tor, în termenul prev(zut
la alin. (1).
(5) Contribuabilii care realizeaz) venituri din activit*+i
independente ,i/sau din activit-.i agricole, silvicultur/ 0i
piscicultur1 pentru care impozitul se determin2 în sistem real
3i care în cursul anului fiscal î4i înceteaz5 activitatea,
precum 6i cei care intr7 în suspendare temporar8 a activit9:ii,
potrivit legisla;iei în materie, au obliga<ia de a depune la
organul fiscal competent declara=ia unic> privind impozitul pe
venit ?i contribu@iile sociale datorate de persoanele fizice, în
termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Contribuabilii care obAin venituri din cedarea
folosinBei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât
veniturile din arendare pentru care impunerea este finalC, au
obligaDia sE depunF declaraGia unicH privind impozitul pe venit
Ii contribuJiile sociale datorate de persoanele fizice, în
termen de 30 de zile de la încheierea contractului între pKrLi.
(7) În situaMiile în care intervin modificNri ale clauzelor
contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între pOrPi, pentru care determinarea
venitului brut se efectueazQ potrivit prevederilor art. 84 alin.
(2) Ri în care chiria este exprimatS în lei sau reprezintT
echivalentul în lei al unei sume în valutU, venitul este
recalculat de cVtre contribuabil, pe baza declaraWiei unice
privind impozitul pe venit Xi contribuYiile sociale datorate de
persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectueazZ pe
baza cursului de schimb al pie[ei valutare, comunicat de Banca

Naional a României, din ziua precedent celei în care se
depune declaraia unic privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice.
(la 30-03-2018 Alineatul (7) din Articolul 120 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(8) Contribuabilii/asocia iile f r personalitate juridic
care încep o activitate în luna decembrie depun declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urmtor celui de realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Articolul 120 din Capitolul XI , Titlul IV
fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 120^1
Determinarea i plata impozitului pe venitul anual estimat
(1) Contribuabilii prevzui la art. 120 au obligaia
estimrii venitului net anual pentru anul fiscal curent, în
vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea
declaraiei unice privind impozitul pe venit i contribu iile
sociale pân! la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare
a venitului.
(2) Impozitul se determin" de c#tre contribuabil prin
aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat
considerat venit impozabil, iar plata se efectueaz$ la bugetul
de stat, pân% la data de 15 martie inclusiv a anului urm&tor
celui de realizare a venitului.
(3) Prevederile alin. (1) 'i (2) nu se aplic( în cazul
contribuabililor care realizeaz) venituri pentru care impozitul
se re*ine la surs+.
(la 23-03-2018 Capitolul XI din Titlul IV a fost completat
de Punctul 39, Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 18 din
15 martie 2018, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
ART. 121
Bonifica0ii pentru plata cu anticipa1ie a impozitului pe
venitul anual estimat
(1) Pentru plata cu anticipa2ie a impozitului pe venitul
anual estimat se acord3 o bonifica4ie. Nivelul bonifica5iei 6i

termenele de plat cu anticipaie se stabilesc prin legea anual
a bugetului de stat.
(2) Bonificaia prevzut la alin. (1) se acord i în
cazul în care la definitivarea impozitului prin declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de
persoane fizice se constat c au fost achitate toate
obligaiile fiscale datorate pentru anul precedent pân la
termenele stabilite potrivit la alin. (1).
(3) Bonificaia se determin de contribuabil, iar impozitul
de plat va fi diminuat cu valoarea bonificaiei. Valoarea
bonificaiei se stabilete de ctre contribuabil i se înscrie
în mod distinct în declaraia unic privind impozitul pe venit
i contribuiile sociale datorate de persoane fizice, sub
rezerva verificrii ulterioare.
(4) Valoarea bonificaiei nu intr în baza de calcul al
impozitului pe venit.
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declaraiei unice
privind impozitul pe venit i contribu!iile sociale datorate de
persoanele fizice, contribuabilul corecteaz" impozitul pe
venitul anual estimat în sensul major#rii acestuia, beneficiaz$
de bonifica%ie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv
pentru sumele estimate suplimentar, dac& acestea sunt stinse
potrivit alin. (1).
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declara'iei unice
privind impozitul pe venit (i contribu)iile sociale,
contribuabilul corecteaz* impozitul pe venitul anual estimat în
sensul diminu+rii acestuia, pentru sumele achitate în plus se
aplic, în mod corespunz-tor prevederile art. 167 din Legea nr.
207/2015, cu modific.rile /i complet0rile ulterioare.
(la 23-03-2018 Articolul 121 din Capitolul XI , Titlul IV
fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONAN1A DE
URGEN23 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat4 în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 122
Declara5ia unic6 privind impozitul pe venit 7i contribu8iile
sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date
privind veniturile realizate
(1) Contribuabilii care realizeaz9, individual sau într-o
form: de asociere, venituri/pierderi din activit;<i
independente, din drepturi de proprietate intelectual=, din
cedarea folosin>ei bunurilor, din activit?@i agricole,
silviculturA Bi pisciculturC, determinate în sistem real, au
obligaDia de a depune declaraEia unicF privind impozitul pe
venit Gi contribuHiile sociale la organul fiscal competent,

pentru fiecare an fiscal, pân la data de 15 martie inclusiv a
anului urm tor celui de realizare a veniturilor în vederea
definitivrii impozitului anual pe venit. Declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice se completeaz pentru fiecare surs din cadrul
fiec rei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o
form de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea
distribuit din asociere.
(2) Declara ia unic privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale se completeaz i de ctre contribuabilii
crora le sunt aplicabile prevederile de la art. 72^1, art. 84
alin. (3) i art. 116.
(3) Declaraia unic privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale obligatorii se completeaz i se depune la
organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pân la data
de 15 martie inclusiv a anului urmtor celui de realizare a
câtigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor
cap. V - Venituri din investiii.
(4) Nu se depune Declaraia unic privind impozitul pe
venit !i contribu"iile sociale datorate de persoanele fizice cap. I, pentru urm#toarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baz$ de norm% de venit, cu
excep&ia celor care au depus declara'ia prev(zut) la art. 120;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectual*, a
c+ror impunere este final, potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosin-ei bunurilor sub form. de
arend/, a c0ror impunere este final1 potrivit prevederilor art.
84 alin. (8);
d) venituri sub form2 de salarii 3i venituri asimilate
salariilor, pentru care informa4iile sunt cuprinse în
declara5iile specifice;
e) venituri din investi6ii, a c7ror impunere este final8;
f) venituri din premii 9i din jocuri de noroc, a c:ror
impunere este final;;
g) venituri din pensii;
h) venituri din transferul propriet<=ilor imobiliare din
patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excep>ia celor prev?zute la
art. 116.
(5) Declara@ia prevAzutB la alin. (1) se depune prin
mijloace electronice de transmitere la distanCD, conform art. 79
din Legea nr. 207/2015, cu modificErile Fi completGrile
ulterioare.
(6) Modelul, conHinutul, modalitatea de depunere Ii de
gestionare a declaraJiei unice privind impozitul pe venit Ki

contribuii sociale datorate de persoanele fizice se aprob prin
ordin al preedintelui A.N.A.F.
(la 23-03-2018 Articolul 122 din Capitolul XI , Titlul IV
fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

ART. 123
Stabilirea i plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabilete de contribuabili
în declara ia unic privind impozitul pe venit i contribu iile
sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile
realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10%
asupra fiec ruia dintre urmtoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câtigul net anual impozabil determinat potrivit
prevederilor art. 119.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au
realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor, precum i
venituri din drepturi de proprietate intelectual, pentru care
determinarea venitului net anual se efectueaz prin utilizarea
cotei forfetare de cheltuieli, prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului net anual impozabil.
(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net
anual impozabil/câtigul net anual impozabil determinat potrivit
prevederilor art. 118 i 119, dup cum urmeaz:
a) în cot de 2% pentru susinerea entitilor nonprofit
care se înfiineaz i func ioneaz! în condi"iile legii #i a
unit$%ilor de cult, precum &i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot' de 3,5% pentru sus(inerea entit)*ilor nonprofit
+i a unit,-ilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acredita.i cu cel pu/in un serviciu social licen0iat, în
condi1iile legii.
(la 30-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 123 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din
ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 25 din 29 martie 2018, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activit i
independente/activiti agricole, impui pe baz de norm de
venit i/sau din cedarea folosinei bunurilor, precum i
venituri din drepturi de proprietate intelectual , potrivit art.
72, care nu au obliga ia depunerii declara iei unice privind
impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice, i contribuabilii care au realizat venituri
din drepturi de proprietate intelectual, potrivit art. 72^1,
pot dispune asupra destinaiei unei sume din impozitul datorat
pe venitul anual, pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urmtor celui de realizare a veniturilor, dup cum urmeaz:
a) în cot de 2% pentru susinerea entitilor nonprofit
care se înfiineaz i funcioneaz în condiiile legii i a
unit!"ilor de cult, precum #i pentru acordarea de burse private,
conform legii; sau
b) în cot$ de 3,5% pentru sus%inerea entit&'ilor nonprofit
(i a unit)*ilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acredita+i cu cel pu,in un serviciu social licen-iat, în
condi.iile legii.
(la 30-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 123 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din
ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 25 din 29 martie 2018, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(5) Organul fiscal competent are obliga3ia calcul4rii 5i
pl67ii sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat, pe
baza declara8iei unice privind impozitul pe venit 9i
contribu:iile sociale datorate de persoanele fizice, depus; pân<
la data de 15 martie inclusiv a anului urm=tor celui de
realizare a veniturilor.
(la 30-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 123 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din
ORDONAN>A DE URGEN?@ nr. 25 din 29 martie 2018, publicatA în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3)-(5) se
stabileBte prin ordin al preCedintelui A.N.A.F.
(la 30-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 123 , Capitolul XI ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din
ORDONANDA DE URGENEF nr. 25 din 29 martie 2018, publicatG în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net
anual impozabil/câHtigul net anual impozabil se efectueazI la

bugetul de stat, pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urm tor celui de realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Articolul 123 din Capitolul XI , Titlul IV
fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

CAP. XII
Proprietatea comun i asociaiile f r personalitate
juridic
ART. 124
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt de inute în comun
Venitul net ob inut din exploatarea bunurilor i drepturilor
de orice fel, deinute în comun, este considerat ca fiind
obinut de proprietari, uzufructuari sau de ali deintori
legali, înscrii într-un document oficial, i se atribuie
proporional cu cotele-pri pe care acetia le dein în acea
proprietate sau în mod egal, în situaia în care acestea nu se
cunosc.
ART. 125
Reguli privind asocierile fr personalitate juridic
(1) Prevederile prezentului articol nu se aplic:
a) fondurilor de pensii administrate privat i fondurilor de
pensii facultative constituite conform prevederilor legisla!iei
specifice în materie;
b) fondurilor de investi"ii constituite ca asocia#ii f$r%
personalitate juridic&;
c) asocierilor f'r( personalitate juridic), în cazul în care
membrii asocia*i realizeaz+ venituri stabilite potrivit art. 69.
---------Lit. c) a alin. (1) al art. 125 a fost modificat, de pct. 15
al art. I din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
În cazul asocierilor cu o persoan1 juridic2, contribuabil
potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, sunt
aplicabile prevederile alin. (7)-(9).
(la 24-07-2017 Alineatul (1) din Articolul 125 , Capitolul XII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 9^3, Punctul 9,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat3 în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)

(2) În cadrul fiecrei asocieri f r personalitate juridic,
constituit potrivit legii, asociaii au obligaia s încheie
contracte de asociere în form scris , la începerea activit ii,
care s cuprind inclusiv date referitoare la:
a) prile contractante;
b) obiectul de activitate i sediul asociaiei;
c) contribuia asociailor în bunuri i drepturi;
d) cota procentual de participare a fiecrui asociat la
veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunztoare
contribuiei fiecruia;
e) desemnarea asociatului care s rspund pentru
îndeplinirea obligaiilor asociaiei fa de autorit!"ile
publice;
f) condi#iile de încetare a asocierii. Contribu$iile
asocia%ilor conform contractului de asociere nu sunt considerate
venituri pentru asocia&ie. Contractul de asociere se
înregistreaz' la organul fiscal competent, în termen de 30 de
zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul
s( refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea
nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.
(3) În cazul în care între membrii asocia)i exist* leg+turi
de rudenie pân, la gradul al patrulea inclusiv, p-r.ile sunt
obligate s/ fac0 dovada c1 particip2 la realizarea venitului cu
bunuri sau drepturi asupra c3rora au drept de proprietate. Pot
fi membri asocia4i 5i persoanele fizice care au dobândit
capacitate de exerci6iu restrâns7.
(4) Asocierile, cu excep8ia celor care realizeaz9 venituri
din activit:;i agricole impuse pe baza normelor de venit, au
obliga<ia s= depun> la organul fiscal competent, pân? la data de
15 martie a anului urm@tor, declaraAii anuale de venit, conform
modelului stabilit de A.N.A.F., care vor cuprinde Bi distribuCia
venitului net/pierderii pe asociaDi.
(5) Venitul/Pierderea anual/anualE realizat(F) în cadrul
asocierii se distribuie asociaGilor proporHional cu cota
procentualI de participare corespunzJtoare contribuKiei, conform
contractului de asociere.
(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere,
în alte cazuri decât cele prevLzute la alin. (8)-(10), va fi
stabilit în aceeaMi manierN ca Oi pentru categoria de venituri
în care este încadrat.
(7) ObligaPia înregistrQrii veniturilor Ri cheltuielilor
aferente activitSTilor desfUVurate în cadrul asocierilor cu o
persoanW juridicX, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau
Legii nr. 170/2016, revine persoanei juridice.
(la 24-07-2017 Alineatul (7) din Articolul 125 , Capitolul XII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 9^3, Punctul 9,

Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(8) În cazul asocierilor dintre o persoan juridic
contribuabil potrivit titlului II - Impozitul pe profit - i o
persoan fizic sau orice alt entitate - asociere fr
personalitate juridic (indiferent de modalitatea de stabilire a
venitului net pentru activitatea desf urat de persoana fizic )
se distribuie un/o venit net/pierdere net asociatului persoan
fizic proporional cu cota procentual de participare
corespunztoare contribuiei, conform contractului de asociere
stabilit pe baza regulilor prevzute la titlul II. Impozitul
datorat de persoana fizic se calculeaz, se reine i se
pltete de ctre persoana juridic potrivit regulilor prevzute
la titlul II i reprezint impozit final. Pierderile nu se
compenseaz! "i nu se reporteaz# potrivit prevederilor titlului
IV. Contribuabilul persoan$ fizic% nu are obliga&ii fiscale
potrivit titlului IV.
(8^1) În cazul asocierilor f'r( personalitate juridic)
constituite între o persoan* juridic+, contribuabil potrivit
Legii nr. 170/2016, ,i o persoan- fizic. sau orice alt/ entitate
- asociere f0r1 personalitate juridic2, indiferent de
modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea
desf34urat5 de persoana fizic6, persoana juridic7 distribuie un
venit net/o pierdere net8 propor9ional cu cota procentual: de
participare corespunz;toare contribu<iei, conform contractului
de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II.
Pentru venitul net/pierderea net= ob>inut? de persoanele fizice
din asociere se aplic@ regimul fiscal stabilit potrivit
prevederilor alin. (8).
(la 24-07-2017 Articolul 125 din Capitolul XII , Titlul IV a
fost completat de Punctul 9^4, Punctul 9, Articolul I din LEGEA
nr. 177 din 18 iulie 2017, publicatA în MONITORUL OFICIAL nr.
584 din 21 iulie 2017)
(9) În cazul asocierilor dintre o persoana juridicB
contribuabil potrivit titlului III - Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor - Ci o persoanD fizicE sau o entitate asociere fFrG personalitate juridicH (indiferent de modalitatea
de stabilire a venitului net pentru activitatea desfIJuratK de
persoana fizicL), pentru impunerea veniturilor distribuite
asociatului persoanM fizicN proporOional cu cota procentualP de
participare corespunzQtoare contribuRiei, conform contractului
de asociere, se aplicS regulile prevTzute la titlul III.
Impozitul datorat de persoana fizicU se calculeazV, se reWine Xi
se plYteZte de c[tre persoana juridic\ potrivit regulilor

prevzute la titlul III i reprezint impozit final. Pierderile
nu se compenseaz i nu se reporteaz potrivit prevederilor
titlului IV. Contribuabilul persoan fizic nu are obligaii
fiscale potrivit titlului IV.
(10) În cazul asocierilor f r personalitate juridic
constituite între contribuabili care desf oar activitate
individual sau contribuabili care desfoar activitate
individual i o asociere fr personalitate juridic i pentru
care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfurat
se efectueaz pe baza normelor de venit sau prin utilizarea
cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul
asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea
impunerii, contribuabililor care datoreaz impozit potrivit
prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilite
pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit
sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

CAP. XIII
Aspecte fiscale internaionale
ART. 126
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti
independente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care desf oar! o
activitate independent", prin intermediul unui sediu permanent
în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la
venitul net anual impozabil din activitatea independent#, ce
este atribuibil sediului permanent.
(2) Venitul net dintr-o activitate independent$ care este
atribuibil unui sediu permanent se determin% conform art. 68, în
urm&toarele condi'ii:
a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce
sunt atribuibile sediului permanent;
b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile
aferente realiz(rii acestor venituri.

ART. 127
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activit)*i
dependente
Persoanele fizice nerezidente care desf+,oar- activit./i
dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap.
III din prezentul titlu.

ART. 128
Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor
impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European
(1) Persoana fizic rezident într-unul din statele membre
ale Uniunii Europene sau într-unul din statele Spaiului
Economic European beneficiaz de aceleai deduceri ca i
persoanele fizice rezidente, la stabilirea bazei de calcul
pentru veniturile impozabile obinute din România. Baza de
calcul se determin dup regulile proprii fiec rei categorii de
venit, în func ie de natura acestuia, potrivit titlului IV.
(2) Deducerile prev zute la alin. (1) se acord în limita
stabilit prin legislaia român în vigoare pentru persoana
fizic rezident, dac persoana fizic rezident într-unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre
statele Spaiului Economic European prezint documente
justificative i dac acestea nu sunt deduse în statul de
reziden al persoanei fizice.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) nu se aplic persoanelor
fizice rezidente într-unul dintre statele membre ale Spaiului
Economic European cu care România nu are încheiat un instrument
juridic în baza cruia s se realizeze schimbul de informa!ii.
ART. 129
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care ob"in alte venituri
decât cele prev#zute la art. 126, 127 $i la titlul VI, datoreaz%
impozit potrivit reglement&rilor prezentului titlu.
(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prev'zute
la alin. (1), se determin( pe fiecare surs), potrivit regulilor
specifice fiec*rei categorii de venit, impozitul fiind final.
(3) Cu excep+ia pl,-ii impozitului pe venit prin re.inere la
surs/, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care
realizeaz0 venituri din România, potrivit prezentului titlu, au
obliga1ia s2 declare 3i s4 pl5teasc6 impozitul corespunz7tor
fiec8rei surse de venit.
ART. 130
Venituri ob9inute din str:in;tate
(1) Persoanele fizice prev<zute la art. 59 alin. (1) lit. a)
=i cele care îndeplinesc condi>iile prev?zute la art. 59 alin.
(2) datoreaz@ impozit pentru veniturile obAinute din
strBinCtate.
(2) Veniturile realizate din strDinEtate se supun
impozitFrii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de

calcul determinate dup regulile proprii fiec rei categorii de
venit, în funcie de natura acestuia.
(3) Pentru veniturile obinute din strintate de natura
celor obinute din România i neimpozabile/scutite în
conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplic acela i
tratament fiscal ca i pentru cele ob inute din România.
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 130 , Capitolul XIII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(4) Contribuabilii care obin venituri din strintate
conform alin. (1) au obligaia s le declare în declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice, pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urmtor celui de realizare a venitului, precum i s efectueze
calculul i plata impozitului datorat, în cadrul aceluiai
termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei
impuneri, prevzut de conven!ia de evitare a dublei impuneri.
(la 23-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 130 , Capitolul XIII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din
ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 18 din 15 martie 2018, publicat% în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(5) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 130 , Capitolul
XIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din
ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 18 din 15 martie 2018, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(6) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 130 , Capitolul
XIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din
ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 18 din 15 martie 2018, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 131
Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau
metoda scutirii
(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru
acela.i venit /i pentru aceea0i perioad1 impozabil2, sunt supu3i
impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât 4i în
statul str5in cu care România are încheiat6 o conven7ie de
evitare a dublei impuneri, iar respectiva conven8ie prevede ca
metod9 de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au
dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a

impozitului pltit în str intate, în limitele prevzute în
prezentul articol.
(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care
realizeaz un venit i care, potrivit conveniei de evitare a
dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi
impus în cellalt stat, iar respectiva convenie prevede ca
metod de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul
venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declar
în România i se înscrie în declara ia unic privind impozitul
pe venit i contribuiile sociale datorate de persoanele fizice,
pân la data de 15 martie inclusiv a anului urmtor celui de
realizare a venitului.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 131 , Capitolul XIII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Creditul fiscal/Scutirea se acord dac sunt
îndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei
impuneri încheiate între România i statul strin în care s-a
pltit impozitul;
b) impozitul pltit în str in!tate, pentru venitul ob"inut
în str#in$tate, a fost efectiv pl%tit de persoana fizic&. Plata
impozitului în str'in(tate se dovede)te printr-un document
justificativ, eliberat de autoritatea competent* a statului
str+in respectiv;
c) venitul pentru care se acord, credit fiscal/scutire face
parte din una dintre categoriile de venituri prev-zute la art.
61.
(4) Creditul fiscal se stabile.te de c/tre contribuabil la
nivelul impozitului pl0tit în str1in2tate, aferent venitului din
sursa din str3in4tate, dar nu poate fi mai mare decât partea de
impozit pe venit datorat în România, aferent5 venitului
impozabil din str6in7tate. În situa8ia în care contribuabilul în
cauz9 ob:ine venituri din str;in<tate din mai multe state,
creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în
România se va calcula, potrivit procedurii prev=zute la alin.
(3), pentru fiecare >ar? @i pe fiecare naturA de venit. Creditul
se stabileBte din impozitul pe venit calculat pentru anul în
care impozitul a fost plCtit statului strDin, dacE existF
documentaGia corespunzHtoare, conform prevederilor legale, care
atestI plata impozitului în strJinKtate.
(la 23-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 131 , Capitolul XIII
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din

ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(5) Abrogat.
(la 23-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 131 , Capitolul
XIII , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 46, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(6) În vederea calculului creditului fiscal, sumele în
valut se transform la cursul de schimb mediu anual al pie ei
valutare, comunicat de Banca Na ional a României, din anul de
realizare a venitului. Veniturile din str intate realizate de
persoanele fizice rezidente, precum i impozitul aferent,
exprimate în uniti monetare proprii statului respectiv, dar
care nu sunt cotate de Banca Naional a României, se vor
transforma astfel:
a) din moneda statului de surs într-o valut de circulaie
internaional, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se
cursul de schimb din ara de surs;
b) din valuta de circulaie internaional în lei,
folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat
de Banca Naional a României, din anul de realizare a venitului
respectiv.

CAP. XIV
Obliga ii declarative ale pl!titorilor de venituri cu
re"inere la surs#
ART. 132
Obliga$ii declarative ale pl%titorilor de venituri cu
re&inere la surs'
(1) Pl(titorii de venituri, cu regim de re)inere la surs* a
impozitelor, sunt obliga+i s, calculeze, s- re.in/, s0 pl1teasc2
3i s4 declare impozitul re5inut la surs6, pân7 la termenul de
plat8 a acestuia inclusiv.
(2) Pl9titorii de venituri cu regim de re:inere la surs; a
impozitelor au obliga<ia s= depun> o declara?ie privind
calcularea @i reAinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, pânB la data de 31 ianuarie
inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepCia
plDtitorilor de venituri din salarii Ei asimilate salariilor,
plFtitorilor de venituri din drepturi de proprietate
intelectualG, plHtitorilor de venituri în baza contractelor de
activitate sportivI, venituri din arendJ sau din asocieri cu
persoane juridice, aceKtia având obligaLia depunerii DeclaraMiei

privind obligaiile de plat a contribu iilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate.
(la 30-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 132 , Capitolul XIV
, Titlul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(la 01-01-2017 Articolul 132 din Capitolul XIV , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN
nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
CAP. XV
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 133
Dispoziii tranzitorii
(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015,
obligaiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizrii
venitului.
(2) Abrogat.
---------Alin. (2) al art. 133 a fost abrogat de pct. 16 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(3) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru
veniturile realizate i cheltuielile efectuate de persoanele
fizice începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(4) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. k) se aplic pentru
activele neamortizabile achiziionate începând cu data de 1
ianuarie 2016.
(5) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. e) se aplic numai
pentru mijloacele fixe achiziionate începând cu 1 ianuarie
2012.
(6) Prevederile art. 118 alin. (3)-(5) se aplic pentru
pierderile înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(7) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (7) din Articolul 133 , Capitolul XV
, Titlul IV a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din
LEGEA nr. 61 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 266 din 14 aprilie 2017)
(8) Cota de impozit de 5% se aplic asupra veniturilor din
dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.
----------

Alin. (8) al art. 133 a fost introdus de pct. 17 al art. I
din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017,
obligaiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizrii
venitului.
(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

a

(10) Prevederile prezentului titlu se aplic pentru
veniturile realizate i cheltuielile efectuate de persoanele
fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

a

(11) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la
termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de
economisire dobândite, contractele civile încheiate, anterior
datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplic
începând cu veniturile înregistrate în contul curent/de
depozit/rscumprate/pltite, începând cu aceast dat.
(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

a

(12) În cazul veniturilor din salarii i asimilate
salariilor, precum i în cazul veniturilor din pensii,
prevederile prezentului titlu se aplic începând cu veniturile
aferente lunii ianuarie 2018.
(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplic!
urm"toarele reguli:

a

a) contribuabilii care aveau obligaia depunerii declara iei
privind venitul realizat, din România i din strintate,
potrivit reglementrilor în vigoare la data realizrii
venitului, au obligaia depunerii declaraiei unice privind
impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de
persoanele fizice, prev zute la art. 122, respectiv art. 130,
pân la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) organul fiscal stabile te impozitul anual datorat prin
emiterea deciziei de impunere pe baza declaraiei prevzute la
art. 122, potrivit reglementrilor în vigoare la data realizrii
venitului. La stabilirea venitului net anual
impozabil/câtigului net anual impozabil vor fi avute în vedere
pierderile fiscale reportate pentru fiecare surs de venit,
precum i metodele de evitare a dublei impuneri, dup caz.
(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplic
urmtoarele reguli:
a) prin excepie de la prevederile art. 120, termenul de
depunere a declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice este de pân
la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat prev!zut la art.
120^1 se efectueaz" de contribuabili în cadrul aceluia#i termen.
(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONAN$A DE
URGEN%& nr. 18 din 15 martie 2018, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(15)

a

În anul 2018 se acord( urm)toarele bonifica*ii:

a) pentru depunerea declara+iei unice privind impozitul pe
venit ,i contribu-iile sociale datorate de persoanele fizice
prin mijloace electronice de transmitere la distan./ conform
art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modific0rile 1i complet2rile
ulterioare, pân3 la 15 iulie 2018 inclusiv, se acord4 o
bonifica5ie de 5% din impozitul pe venit pl6tit integral pân7 la
15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obliga8iile fiscale anuale
pentru anul 2018. Valoarea bonifica9iei diminueaz: impozitul pe
venitul net anual pl;tit;

b) pentru plata cu anticipaie a impozitului pe venit se
acord o bonifica ie de 5% din impozitul pe venit anual estimat
pltit integral pân la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea
bonificaiei diminueaz impozitul pe venitul net anual estimat
pltit.
(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

(16) În cazul în care condi iile prev zute la alin. (15)
sunt îndeplinite cumulativ se aplic ambele bonificaii.
(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în
mod corespunztor.
(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

a

(18) Contribuabilii au obligaia de determinare a venitului
net anual impozabil/câtigului net anual impozabil/pierderii
nete anuale, de efectuare a calculului i de plat a impozitului
anual datorat, pentru veniturile realizate din România i din
strintate, pe fiecare surs de venit, potrivit prevederilor în
vigoare în anul fiscal 2018.
(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONAN!A DE
URGEN"# nr. 18 din 15 martie 2018, publicat$ în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(19)
net anual
reportate
evitare a

a

La stabilirea venitului net anual impozabil/câ%tigului
impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale
pentru fiecare surs& de venit, precum 'i metodele de
dublei impuneri, dup( caz.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV
fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONAN)A DE

a

URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 134
Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat
într-un an fiscal se va elabora formularistica necesar, ce va
fi aprobat prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în termen de
90 de zile de la data intrrii în vigoare a prezentei legi.
TITLUL V
Contribuii sociale obligatorii
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 135
Sfera contribu iilor sociale
În sensul prezentului titlu, contribu iile sociale definite
la art. 2 alin. (2) sunt contribu ii sociale obligatorii.
ART. 135^1
Defini ii
În în elesul prezentului titlu, prin salariu de baz minim
brut pe ar se înelege salariul de baz minim brut pe ar
garantat în plat aprobat prin hotrâre a Guvernului.
(la 01-01-2018 Capitolul I din Titlul V a fost completat de
Punctul 40, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
CAP. II
Contribuiile de asigurri sociale datorate bugetului
asigurrilor sociale de stat
SECIUNEA 1
Contribuabilii/Pltitorii de venit la sistemul public de
pensii
ART. 136
Contribuabilii/Pl titorii de venit la sistemul public de
pensii
Urm!toarele persoane au calitatea de contribuabili/pl"titori
de venit la sistemul public de pensii, cu respectarea
legisla#iei europene aplicabile în domeniul securit$%ii sociale,
precum &i a acordurilor privind sistemele de securitate social'
la care România este parte, dup( caz:

a) cet enii români, cetenii altor state sau apatrizii, pe
perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reedina în
România;
b) cetenii români, cet enii altor state i apatrizii care
nu au domiciliul sau re edin a în România, în condi iile
prevzute de legislaia european aplicabil în domeniul
securitii sociale, precum i de acordurile privind sistemele
de securitate social la care România este parte;
c) persoanele fizice i juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, atât pe perioada în care
persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii ori
asimilate salariilor desfoar activitate, cât i pe perioada
în care acestea beneficiaz de concedii i indemnizaii de
asigurri sociale de s n!tate;
d) Agen"ia Na#ional$ pentru Ocuparea For%ei de Munc&, prin
agen'iile pentru ocuparea for(ei de munc) jude*ene +i a
municipiului Bucure,ti, pentru persoanele care beneficiaz- de
indemniza.ie de /omaj sau, dup0 caz, de alte drepturi de
protec1ie social2 ori de indemniza3ii de asigur4ri sociale de
s5n6tate care se acord7 din bugetul asigur8rilor pentru 9omaj,
potrivit legii, :i pentru care dispozi;iile legale prev<d plata
de contribu=ii de asigur>ri sociale datorate bugetului
asigur?rilor sociale de stat din bugetul asigur@rilor pentru
Aomaj;
e) Casa NaBionalC de AsigurDri de SEnFtate, prin casele de
asigurGri de sHnItate subordonate, pentru persoanele prevJzute
la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) Ki la art. 32 din
OrdonanLa de urgenMN a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile Oi indemnizaPiile de asigurQri sociale de sRnState,
aprobatT cu modificUri Vi completWri prin Legea nr. 399/2006, cu
modificXrile Yi completZrile ulterioare;
f) unit[\ile trimi]^toare, pentru personalul român trimis în
misiune permanent_ în str`inatate, inclusiv pentru categoriile
de personal trimise în misiune temporarb sau permanentc în
strdinetate prevfzute prin hotgrâre a Guvernului, pentru
sohul/soiia care însojekte personalul trimis în misiune
permanentl în strminntate oi cpruia/cqreia i se suspendr
raporturile de muncs sau raporturile de serviciu ti pentru
membrii Corpului diplomatic ui consular al României, cvrora li
se suspendw raporturile de muncx, ca urmare a participyrii la
cursuri ori alte forme de pregztire în str{in|tate, pe o durat}
care dep~ete 90 de zile calendaristice.

SECIUNEA a 2-a

Veniturile pentru care se datoreaz contribuia i cotele de
contribu ii
ART. 137
Categorii de venituri supuse contribuiilor de asigurri
sociale
(1) Contribuabilii/Pltitorii de venit la sistemul public de
pensii, prevzui la art. 136, datoreaz , dup caz, contribu ia
de asigur ri sociale pentru urm toarele categorii de venituri
realizate din România i din afara României, cu respectarea
legislaiei europene aplicabile în domeniul securitii sociale,
precum i a acordurilor privind sistemele de securitate social
la care România este parte, pentru care exist obligaia
declarrii în România:
(la 01-01-2018 Partea introductiv a alineatului (1) din
Articolul 137 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a
fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite
conform art. 76;
b) venituri din activiti independente, definite conform
art. 67;
b^1) venituri din drepturi de proprietate intelectual,
definite la art. 70, cu excep ia veniturilor prev!zute la art.
72 alin. (3);
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 137, Sectiunea a 2-a
, Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 49,
Articolul I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
c) indemniza&ii de 'omaj;
d) indemniza(ii de asigur)ri sociale de s*n+tate.
(2) Pentru veniturile prev,zute la alin. (1) se datoreazcontribu.ii de asigur/ri sociale 0i în cazul în care acestea
sunt realizate de persoanele fizice aflate în situa1iile
prev2zute la art. 60.
---------Alin. (2) al art. 137 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat6
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 138
Cotele de contribu7ii de asigur8ri sociale

Cotele de contribuii de asigurri sociale sunt
urm toarele:
a) 25% datorat de ctre persoanele fizice care au calitatea
de angajai sau pentru care exist obligaia pl ii contribu iei
de asigur ri sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorat în cazul condi iilor deosebite de munc,
astfel cum sunt prevzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, de ctre persoanele fizice i juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorat în cazul condiiilor speciale de munc,
astfel cum sunt prevzute în Legea nr. 263/2010, de ctre
persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori
sau sunt asimilate acestora.
(la 01-01-2018 Articolul 138 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II
, Titlul V a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 3-a
Baza de calcul al contribu iei de asigur!ri sociale datorate
bugetului asigur"rilor sociale de stat în cazul persoanelor care
realizeaz# venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum
$i în cazul persoanelor pentru care plata unor presta%ii sociale
se achit& de institu'ii publice
ART. 139
Baza de calcul al contribu(iei de asigur)ri sociale în cazul
persoanelor fizice care realizeaz* venituri din salarii sau
asimilate salariilor
(la 01-01-2018 Denumirea marginal+ a articolului 139 din
Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat, de
Punctul 43, Articolul I din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
(1) Baza lunar1 de calcul al contribu2iei de asigur3ri
sociale, în cazul persoanelor fizice care realizeaz4 venituri
din salarii sau asimilate salariilor, o reprezint5 câ6tigul brut
realizat din salarii 7i venituri asimilate salariilor, în 8ar9
:i în alte state, cu respectarea prevederilor legisla;iei
europene aplicabile în domeniul securit<=ii sociale, precum >i a
acordurilor privind sistemele de securitate social? la care
România este parte, care include:

(la 01-01-2018 Partea introductiv a alineatului (1) din
Articolul 139 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a
fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
a) veniturile din salarii, în bani i/sau în natur,
obinute în baza unui contract individual de munc , a unui
raport de serviciu sau a unui statut special prev zut de lege.
În situa ia personalului român trimis în misiune permanent în
str intate, veniturile asupra crora se datoreaz contribuia
sunt cele prevzute la art. 145 alin. (1) lit. a);
b) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a
unei funcii de demnitate public, stabilite potrivit legii;
c) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a
unei funcii alese în cadrul persoanelor juridice f r! scop
patrimonial;
d) remunera"ia administratorilor societ#$ilor,
companiilor/societ%&ilor na'ionale (i regiilor autonome,
desemna)i/numi*i în condi+iile legii, precum ,i sumele primite
de reprezentan-ii în adunarea general. a ac/ionarilor 0i în
consiliul de administra1ie;
e) remunera2ia ob3inut4 de directorii cu contract de mandat
5i de membrii directoratului de la societ67ile administrate în
sistem dualist 8i ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum 9i drepturile cuvenite managerilor, în baza
contractului de management prev:zut de lege;
f) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
comitetului de audit, dup; caz, precum <i sumele primite pentru
participarea în consilii, comisii, comitete =i altele asemenea;
g) sumele din profitul net cuvenite administratorilor
societ>?ilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dup@ caz,
precum Ai participarea la profitul unitBCii pentru managerii cu
contract de management, potrivit legii;
h) sumele reprezentând participarea salariaDilor la profit,
potrivit legii;
i) sume reprezentând salarii/diferenEe de salarii, stabilite
în baza unor hotFrâri judecGtoreHti rImase definitive Ji
irevocabile/ hotKrâri judecLtoreMti definitive Ni executorii;
j) indemnizaOiile Pi orice alte sume de aceeaQi naturR,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport Si cazare, primite de salariaTi, potrivit legii, pe
perioada delegUrii/detaVWrii, dupX caz, în altY localitate, în
Zar[ \i în str]in^tate, în interesul serviciului, pentru partea
care dep_`eate plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ar, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemniza ie, prin hotrâre a Guvernului pentru personalul
autoritilor i instituiilor publice;
(ii) în strin tate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurn prin hot râre a Guvernului pentru personalul român trimis
în str in tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
k) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport i cazare, primite de salariaii care au stabilite
raporturi de munc cu angajatori din strintate, pe perioada
delegrii/detarii, dup caz, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depete plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat personalului
român trimis în strin tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hot!râre a Guvernului, corespunz"tor
#$rii de reziden%& a angajatorului, de care ar beneficia
personalul din institu'iile publice din România dac( s-ar
deplasa în )ara respectiv*, cu respectarea prevederilor
legisla+iei europene aplicabile în domeniul securit,-ii sociale,
precum .i a acordurilor privind sistemele de securitate social/
la care România este parte;
l) indemniza0iile 1i orice alte sume de aceea2i natur3,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport 4i cazare primite pe perioada deplas5rii, în alt6
localitate, în 7ar8 9i în str:in;tate, în interesul desf<=ur>rii
activit?@ii, astfel cum este prevAzut în raportul juridic, de
cBtre administratorii stabiliCi potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/ mandat, de cDtre directorii care
îEi desfFGoarH activitatea în baza contractului de mandat
potrivit legii, de cItre membrii directoratului de la
societJKile administrate în sistem dualist Li ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum Mi de cNtre manageri, în
baza contractului de management prevOzut de lege, pentru partea
care depPQeRte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în SarT, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaUie, prin hotVrâre a Guvernului pentru personalul
autoritWXilor Yi instituZiilor publice;
(ii) în str[in\tate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurn] prin hot^râre a Guvernului pentru personalul român trimis
în str_in`tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
m) indemnizaaiile bi orice alte sume de aceeaci naturd,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport ei cazare, primite pe perioada deplasfrii în România,

în interesul desf urrii activitii, de ctre administratori
sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entiti
din strin tate, astfel cum este prev zut în raporturile
juridice respective, pentru partea care dep e te plafonul
neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat
personalului român trimis în strintate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar, prin hotrâre a Guvernului,
corespunztor rii de reziden a entitii, de care ar
beneficia personalul din instituiile publice din România dac
s-ar deplasa în ara respectiv;
n) remuneraia primit de preedintele asocia iei de
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit Legii nr. 230/2007, cu modific!rile "i
complet#rile ulterioare;
o) indemniza$iile de asigur%ri sociale de s&n'tate suportate
de angajator sau din Fondul na(ional unic de asigur)ri sociale
de s*n+tate, potrivit legii, primite pe perioada în care
persoanele fizice care realizeaz, venituri din salarii sau
asimilate salariilor beneficiaz- de concedii medicale .i de
indemniza/ii de asigur0ri sociale de s1n2tate, conform
prevederilor legale;
(la 08-02-2018 Litera o) din Articolul 139 , Sectiunea a 3-a ,
Capitolul II , Titlul V a fost modificat3 de Punctul 1,
Articolul II din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 3 din 8 februarie
2018, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 08 februarie
2018)
p) sumele primite de reprezentan8ii în organisme tripartite,
potrivit legii;
q) veniturile reprezentând pl9:i compensatorii suportate de
angajator potrivit contractului colectiv sau individual de
munc;.
(2) Abrogat.
(la 06-01-2017 Alineatul (2) din Articolul 139 , Sectiunea a
3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 10,
Articolul I din ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 3 din 6 ianuarie 2017,
publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)

@ABCDEFGHI
*) NotJ CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONANKA DE URGENLM nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicatN în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplicO
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

PQRSTUVWXY

(3) Abrogat.

(la 06-01-2017 Alineatul (3) din Articolul 139 , Sectiunea a
3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 10,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 3 din 6 ianuarie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)



*) Not CTCE:
Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplic
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.



(4) Sumele prevzute la alin. (1) lit. d) i f) intr în
baza lunar! de calcul al contribu"iei de asigur#ri sociale,
indiferent dac$ persoanele respective sunt din cadrul aceleia%i
entit&'i ori din afara ei, pensionari sau angaja(i cu contract
individual de munc).
(la 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 139 , Sectiunea a 3a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 43,
Articolul I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)

ART. 140
Baza de calcul al contribu.iei de asigur/ri sociale datorate
de angajatori sau persoane asimilate acestora
Pentru persoanele fizice 0i juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunar1 de calcul
pentru contribu2ia de asigur3ri sociale o reprezint4 suma
câ5tigurilor brute prev6zute la art. 139, realizate de
persoanele fizice care ob7in venituri din salarii sau asimilate
salariilor asupra c8rora se datoreaz9 contribu:ia, pentru
activitatea desf;<urat= în condi>ii deosebite, speciale sau în
alte condi?ii de munc@.
(la 01-01-2018 Articolul 140 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II
, Titlul V a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din
ORDONANAA DE URGENBC nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatD în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 141
ExcepEii specifice contribuFiilor de asigurGri sociale
Se excepteazH de la plata contribuIiilor de asigurJri
sociale urmKtoarele venituri:
a) prestaLiile suportate din bugetul asigurMrilor sociale de
stat, potrivit legii;

b) veniturile din salarii i asimilate salariilor realizate
de ctre persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
asigur ri sociale, din activiti pentru care exist obligaia
asigurrii în aceste sisteme potrivit legii;
(la 01-01-2018 Litera b) din Articolul 141 , Sectiunea a 3-a ,
Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 45,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar
în activitate, poli itilor i funcionarilor publici cu statut
special care îi desfoar activitatea în instituiile din
sectorul de aprare, ordine public i securitate naional,
pentru care se datoreaz contribuie individual la bugetul de
stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat.
d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul
decesului personalului din cadrul instituiilor publice de
aprare, ordine public !i securitate na"ional#, decedat ca
urmare a particip$rii la ac%iuni militare, &i indemniza'iile
lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a
particip(rii la ac)iuni militare.
---------Lit. d) a art. 141 a fost introdus* de pct. 19 al art. I din
ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

ART. 142
Venituri din salarii /i venituri asimilate salariilor care
nu se cuprind în baza lunar0 de calcul al contribu1iilor de
asigur2ri sociale
Nu se cuprind în baza lunar3 de calcul al contribu4iilor de
asigur5ri sociale urm6toarele:
a) sumele primite de membrii fondatori ai societ78ilor
comerciale constituite prin subscrip9ie public:;
b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile
grave ;i incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale,
ajutoarele pentru na<tere, ajutoarele pentru pierderi produse în
gospod=riile proprii ca urmare a calamit>?ilor naturale,
veniturile reprezentând cadouri în bani @i/sau în naturA oferite
salariaBilor, cele oferite pentru copiii minori ai acestora,
inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la Ci de
la locul de muncD al salariatului, acordate de angajator pentru
salariaEii proprii sau alte persoane, precum Fi contravaloarea

serviciilor turistice i/sau de tratament, inclusiv transportul,
pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariaii
proprii i membrii de familie ai acestora, astfel cum este
prevzut în contractul de munc.
Cadourile în bani i în natur oferite de angajatori
angajailor, cele oferite în beneficiul copiilor minori ai
acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Patelui, zilei de
1 iunie, Cr ciunului i a s rb torilor similare ale altor culte
religioase, precum i cadourile în bani i în natur oferite
angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse în baza
lunar de calcul, în msura în care valoarea acestora pentru
fiecare persoan în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai
sus, nu depete 150 lei.
Nu sunt incluse în baza lunar de calcul al contribuiilor
veniturile de natura celor prevzute mai sus, realizate de
persoane fizice, dac aceste venituri sunt primite în baza unor
legi speciale i finanate din buget;
c) contravaloarea folosinei locuinei de serviciu, potrivit
repartiiei de serviciu, numirii conform legii sau
specificit ii activit!"ii prin cadrul normativ specific
domeniului de activitate, precum #i compensarea diferen$ei de
chirie, suportat% de persoana fizic&, conform legilor speciale;
d) cazarea 'i contravaloarea chiriei pentru locuin(ele puse
la dispozi)ia persoanelor cu rol de reprezentare a interesului
public, a angaja*ilor consulari +i diplomatici care lucreaz, în
afara -.rii, în conformitate cu legisla/ia în vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului
individual de protec0ie 1i de lucru, a alimenta2iei de
protec3ie, a medicamentelor 4i materialelor igienico-sanitare, a
altor drepturi privind s5n6tatea 7i securitatea în munc8, precum
9i a uniformelor obligatorii :i a drepturilor de echipament, ce
se acord; potrivit legisla<iei în vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru
transportul între localitatea în care angaja=ii î>i au re?edin@a
Ai localitatea unde se aflB locul de muncC al acestora, pentru
situaDiile în care nu se asigurE locuinFG sau nu se suportH
contravaloarea chiriei, conform legii;
g) indemnizaIiile Ji orice alte sume de aceeaKi naturL,
primite de salariaMi, potrivit legii, pe perioada
delegNrii/detaOPrii, dupQ caz, în altR localitate, în SarT Ui în
strVinWtate, în interesul serviciului, în limita plafonului
neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum Xi
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport Yi
cazare;

h) indemnizaiile i orice alte sume de aceea i natur,
primite de salariaii care au stabilite raporturi de munc cu
angajatori din strintate, pe perioada delegrii/deta rii,
dup caz, în România, în interesul serviciului, în limita
plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. l),
precum i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de
transport i cazare;
i) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
primite pe perioada deplasrii, în alt localitate, în ar i
în strintate, în interesul desfurrii activitii, astfel
cum este prevzut în raportul juridic, de ctre administratorii
stabili i potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de c!tre directorii care î"i desf#$oar%
activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de
c&tre membrii directoratului de la societ'(ile administrate în
sistem dualist )i ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, *i de c+tre manageri, în baza contractului de management
prev,zut de lege, în limita plafonului neimpozabil stabilit la
art. 76 alin. (2) lit. m), precum -i cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport .i cazare. Plafonul zilnic
neimpozabil se acord/ numai dac0 durata deplas1rii este mai mare
de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de
deplasare în interesul desf23ur4rii activit56ii;
j) indemniza7iile 8i orice alte sume de aceea9i natur:,
primite pe perioada deplas;rii în România, în interesul
desf<=ur>rii activit?@ii, de cAtre administratori sau directori,
care au raporturi juridice stabilite cu entitBCi din
strDinEtate, astfel cum este prevFzut în raporturile juridice
respective, în limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76
alin. (2) lit. n), precum Gi cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport Hi cazare.
Plafonul zilnic neimpozabil se acordI numai dacJ durata
deplasKrii este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24
de ore câte o zi de deplasare în interesul desfLMurNrii
activitOPii;
k) indemnizaQiile Ri orice alte sume de aceeaSi naturT
primite de persoanele fizice care desfUVoarW o activitate în
baza unui statut special prevXzut de lege pe perioada
deplasYrii, respectiv delegZrii [i deta\]rii, în alt^
localitate, în _ar` ai în alte state, în limitele prevbzute de
actele normative speciale aplicabile acestora, precum ci cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport di cazare;
l) sumele primite, potrivit dispozieiilor legale, pentru
acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
m) indemnizafiile de instalare ce se acordg o singurh dati,
la încadrarea într-o unitate situatj într-o altk localitate

decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dup
absolvirea studiilor, în limita unui salariu de baz la
angajare, precum i indemnizaiile de instalare i mutare
acordate, potrivit legilor speciale, personalului din
instituiile publice, potrivit legii;
n) cheltuielile efectuate de angajatori/pltitori pentru
pregtirea profesional i perfec ionarea angaja ilor,
administratorilor stabili i potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat i directorilor care îi
desfoar activitatea în baza contractului de mandat potrivit
legii, astfel cum este prevzut în raporturile juridice
respective, pregtire legat de activitatea desfurat de
persoanele respective pentru angajator/pltitor;
o) costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor
telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la
momentul acordrii i la momentul exercitrii acestuia;
q) diferena favorabil dintre dobânda preferenial
stabilit! prin negociere "i dobânda practicat# pe pia$%, pentru
credite &i depozite;
r) tichetele de mas', voucherele de vacan(), tichetele cadou
*i tichetele de cre+,, acordate potrivit legii;
s) urm-toarele avantaje primite în leg.tur/ cu o activitate
dependent0:
1. utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru care
cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%, prev1zute la art.
76 alin. (4) lit. 2);
2. cazarea în unit34i proprii;
3. hrana 5i drepturile de hran6 acordate potrivit legii;
4. hrana acordat7 de angajatori angaja8ilor, în cazul în
care potrivit legisla9iei în materie este interzis: introducerea
alimentelor în incinta unit;<ii;
5. permisele de c=l>torie pe orice mijloc de transport,
acordate în interes de serviciu;
6. contribu?iile la un fond de pensii facultative potrivit
Legii nr. 204/2006, cu modific@rile Ai completBrile ulterioare,
Ci cele reprezentând contribuDii la scheme de pensii
facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaEia
privind pensiile facultative de cFtre Autoritatea de
Supraveghere FinanciarG, administrate de cHtre entitIJi
autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau
aparKinând SpaLiului Economic European, precum Mi primele de
asigurare voluntarN de sOnPtate Qi serviciile medicale furnizate
sub formR de abonament, suportate de angajator pentru angajaSii

proprii, astfel încât la nivelul anului s nu se dep easc
limitele prevzute la art. 76 alin. (4) lit. ) i t) pentru
veniturile neimpozabile, precum i primele aferente asigurrilor
de risc profesional;
(la 26-03-2018 Punctul 6. din Litera s) , Articolul 142 ,
Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de
Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
) veniturile acordate la momentul disponibiliz rii, venitul
lunar de completare sau pl ile compensatorii, suportate din
bugetul asigurrilor de omaj, potrivit actelor normative care
reglementeaz aceste domenii.
t) remuneraia brut primit pentru activitatea prestat de
zilieri, potrivit legii.
(la 06-12-2016 Articolul 142 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 15, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

) veniturile obinute de ctre persoanele fizice care
desfoar activit i în cadrul misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare !i institutelor culturale române"ti din
str#in$tate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din
cap. IV sec%iunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului pl&tit din fonduri
publice.
(la 01-01-2018 Litera ') din Articolul 142 , Sectiunea a 3-a ,
Capitolul II , Titlul V a fost modificat( de Punctul 46,
Articolul I din ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat, în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)

ART. 143
Baza de calcul al contribu-iei de asigur.ri sociale datorate
pentru persoanele fizice care beneficiaz/ de drepturi b0ne1ti
lunare ce se suport2 din bugetul asigur3rilor pentru 4omaj,
potrivit legii
(1) Pentru persoanele fizice care beneficiaz5 de drepturi
b6ne7ti lunare ce se suport8 din bugetul asigur9rilor pentru
:omaj prev;zute la art. 136 lit. d), baza lunar< de calcul al
contribu=iei de asigur>ri sociale datorate bugetului
asigur?rilor sociale de stat o reprezint@ cuantumul drepturilor

bneti lunare ce se suport din bugetul asigurrilor pentru
omaj, potrivit legii, respectiv indemnizaia de omaj, cu
excepia situaiilor în care potrivit dispozi iilor legale se

prevede altfel.
(2) În situa ia în care totalul veniturilor prev zute la
alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câ tigul
salarial mediu brut, contribu ia de asigurri sociale se
calculeaz în limita acestui plafon. Câtigul salarial mediu
brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor
sociale de stat i aprobat prin legea bugetului asigurrilor
sociale de stat.
(la 06-01-2017 Alineatul (2) din Articolul 143 , Sectiunea a 3a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 12,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 3 din 6 ianuarie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)
(la 01-01-2018 Prima tez a alin. (2) al art. 143, Sectiunea a
3-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 47,
Articolul I ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

 !"#$%&'
*) Not( CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONAN)A DE URGEN*+ nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat, în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplicîncepând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.
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(3) Contribu8ia de asigur9ri sociale pentru :omerii care
beneficiaz; de indemniza<ie de =omaj se suport> integral din
bugetul asigur?rilor pentru @omaj la nivelul cotei stabilite
pentru condiAii normale de muncB.
(4) Pe perioada în care Comerii beneficiazD de concedii
medicale Ei de indemnizaFii de asigurGri sociale de sHnItate, cu
excepJia cazurilor de accident de muncK sau boalL profesionalM,
baza lunarN de calcul al contribuOiei de asigurPri sociale
datorate bugetului asigurQrilor sociale de stat este suma
reprezentând indemnizaRia de asigurSri sociale de sTnUtate de
care beneficiazV conform prevederilor legale, iar contribuWia de
asigurXri sociale se suportY la nivelul cotei prevZzute la art.
138 lit. a) [i se re\ine din indemniza]ia de asigur^ri sociale
de s_n`tate.
(la 08-02-2018 Alineatul (4) din Articolul 143 , Sectiunea a 3a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 2,
Articolul II din ORDONANaA DE URGENbc nr. 3 din 8 februarie
2018, publicatd în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 08 februarie
2018)

(5) Contribuia de asigurri sociale pentru persoanele care
beneficiaz de pli compensatorii acordate potrivit legii din
bugetul asigurrilor pentru omaj se suport din bugetul
asigurrilor pentru omaj, potrivit legii, la nivelul cotei
contribu iei de asigur ri sociale prev zute la art. 138 lit. a),
cu excep ia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se
dispune altfel.
(la 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 143 , Sectiunea a 3a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 47,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
ART. 144
Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate
pentru persoanele fizice care beneficiaz de indemnizaii de
asigurri sociale de sntate
Pe perioada în care persoanele fizice prevzute la art. 1
alin. (2), art. 23 alin. (2) i la art. 32 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i
indemnizaiile de asigur ri sociale de s!n"tate, aprobat# cu
modific$ri %i complet&ri prin Legea nr. 399/2006, cu
modific'rile (i complet)rile ulterioare, beneficiaz* de concedii
medicale +i de indemniza,ii de asigur-ri sociale de s.n/tate,
baza lunar0 de calcul al contribu1iei de asigur2ri sociale
datorate bugetului asigur3rilor sociale de stat este suma
reprezentând indemniza4ia de asigur5ri sociale de s6n7tate de
care beneficiaz8 conform prevederilor legale, iar contribu9ia de
asigur:ri sociale se suport; la nivelul cotei prev<zute la art.
138 lit. a) =i se re>ine din indemniza?ia de asigur@ri sociale
de sAnBtate.
(la 08-02-2018 Articolul 144 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II
, Titlul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din
ORDONANCA DE URGENDE nr. 3 din 8 februarie 2018, publicatF în
MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 08 februarie 2018)
ART. 145
Baza de calcul al contribuGiei de asigurHri sociale datorate
pentru persoanele fizice prevIzute la art. 136 lit. f)
(1) Pentru persoanele fizice prevJzute la art. 136 lit. f),
baza lunarK de calcul al contribuLiei de asigurMri sociale
datorate bugetului asigurNrilor sociale de stat o reprezintO:
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 145 , Sectiunea a 3a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 48,

Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
a) câtigul salarial brut lunar în lei, corespunztor
funciei în care personalul român trimis în misiune permanent
în strin tate, de c tre persoanele juridice din România, este
încadrat în ar ;
b) ultimul salariu avut înaintea plec rii, care nu poate
depi plafonul de 3 salarii de baz minime brute pe ar, în
cazul soului/soiei care însoete personalul trimis în misiune
permanent în strintate i cruia/creia i se suspend
raporturile de munc sau raporturile de serviciu;
c) totalitatea drepturilor salariale corespunztoare
func iei de încadrare în cazul membrilor corpului diplomatic !i
consular al României, c"rora li se suspend# raporturile de munc$
ca urmare a particip%rii la cursuri ori alte forme de preg&tire
în str'in(tate, pe o durat) care dep*+e,te 90 de zile
calendaristice, precum -i în cazul categoriilor de personal
trimise în misiune temporar. sau permanent/ în str0in1tate,
prev2zute prin hot3râre a Guvernului.
(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la
plafonarea bazei de calcul al contribu4iei de asigur5ri sociale,
se aplic6 7i în cazul persoanelor prev8zute la art. 136 lit. f),
excep9ie fiind în cazul so:ului/so;iei care înso<e=te personalul
trimis în misiune permanent> în str?in@tate, pentru care
plafonarea bazei de calcul al contribuAiei de asigurBri sociale
se face la 3 salarii de bazC minime pe DarE.
(la 06-01-2017 Alineatul (2) din Articolul 145 , Sectiunea a 3a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 14,
Articolul I din ORDONANFA DE URGENGH nr. 3 din 6 ianuarie 2017,
publicatI în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)

JKLMNOPQRS
*) NotT CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONANUA DE URGENVW nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicatX în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplicY
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.
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(3) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 145 , Sectiunea a
3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 49,
Articolul I din ORDONANdA DE URGENef nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatg în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)

SECIUNEA a 4-a
Stabilirea, plata i declararea contribuiilor de asigurri
sociale în cazul persoanelor fizice i juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,
instituiilor prevzute la art. 136 lit. d)-f), precum i în
cazul persoanelor fizice care realizeaz în România venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state
ART. 146
Stabilirea i plata contribu iilor de asigur ri sociale
(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora au obliga ia de a calcula
i de a reine la surs contribuia de asigurri sociale
datorat de ctre persoanele fizice care obin venituri din
salarii sau asimilate salariilor. Instituiile prevzute la art.
136 lit. d)-f), precum i persoanele fizice i juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaia
de a calcula contribuia de asigurri sociale pe care o
datoreaz potrivit legii, dup caz.
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN ! nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(2) Prevederile alin. (1) se aplic# $i în cazul persoanelor
fizice care realizeaz% în România venituri din salarii sau
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intr&
sub inciden'a legisla(iei europene aplicabile în domeniul
securit)*ii sociale, precum +i a acordurilor privind sistemele
de securitate social, la care România este parte.
(3) Contribu-ia de asigur.ri sociale calculat/ 0i re1inut2
potrivit alin. (1) se pl3te4te la bugetul asigur5rilor sociale
de stat pân6 la data de 25 inclusiv a lunii urm7toare celei
pentru care se pl8tesc veniturile sau pân9 la data de 25
inclusiv a lunii urm:toare trimestrului pentru care se
datoreaz;, dup< caz, împreun= cu contribu>ia angajatorului ori a
persoanelor asimilate angajatorului datorat? potrivit legii.
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50,
Articolul I din ORDONAN@A DE URGENAB nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatC în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(4) Prin excepDie de la prevederile alin. (1), persoanele
fizice care realizeazE în România venituri din salarii sau

asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social,
sediu permanent sau reprezentan în România i care datoreaz
contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor,
potrivit prevederilor legislaiei europene aplicabile în
domeniul securitii sociale, precum i acordurilor privind
sistemele de securitate social la care România este parte, au
obliga ia de a calcula contribu ia de asigur ri sociale datorat
de ctre acestea i, dup caz, pe cea datorat de angajator,
precum i de a le plti lunar, pân la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare celei pentru care se pltesc veniturile, numai
dac exist un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(la 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(5) Calculul contribuiei de asigurri sociale datorate de
c tre persoanele fizice care ob!in venituri din salarii sau
asimilate salariilor, precum "i de c#tre institu$iile prev%zute
la art. 136 lit. d)-f) se realizeaz& prin aplicarea cotei
prev'zute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul
prev(zute la art. 139, art. 143-145, dup) caz, în care nu se
includ veniturile prev*zute la art. 141 +i 142.
(la 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50,
Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(5^1) Contribu0ia de asigur1ri sociale datorat2 de c3tre
persoanele fizice care ob4in venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în baza unui contract individual de munc5 cu norm6
întreag7 sau cu timp par8ial, calculat9 potrivit alin. (5), nu
poate fi mai mic: decât nivelul contribu;iei de asigur<ri
sociale calculate prin aplicarea cotei prev=zute la art. 138
lit. a) asupra salariului de baz> minim brut pe ?ar@ în vigoare
în luna pentru care se datoreazA contribuBia de asigurCri
sociale, corespunzDtor numErului zilelor lucrFtoare din lunG în
care contractul a fost activ.
(la 01-01-2018 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 51, Articolul I din
ORDONANHA DE URGENIJ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatK în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

(5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplic în cazul
persoanelor fizice aflate în una dintre urm toarele situaii:
a) sunt elevi sau studeni, cu vârsta pân la 26 de ani,
aflai într-o form de colarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârst de pân la 18 de
ani;
c) sunt persoane cu dizabilit i sau alte categorii de
persoane c rora prin lege li se recunoa te posibilitatea de a
lucra mai puin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limit de vârst în
sistemul public de pensii, cu excepia pensionarilor pentru
limit de vârst care beneficiaz de pensii de serviciu în baza
unor legi/statute speciale, precum i a celor care cumuleaz
pensia pentru limit de vârst din sistemul public de pensii cu
pensia stabilit în unul dintre sistemele de pensii neintegrate
sistemului public de pensii;
e) realizeaz în cursul aceleiai luni venituri din salarii
sau asimilate salariilor în baza a dou sau mai multe contracte
individuale de munc, iar baza lunar de calcul cumulat
aferent acestora este cel pu!in egal" cu salariul de baz# minim
brut pe $ar%.
(la 01-01-2018 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 51, Articolul I din
ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(5^3) În aplicarea prevederilor alin. (5^2), angajatorul
solicit* documente justificative persoanelor fizice aflate în
situa+iile prev,zute la alin. (5^2)lit. a), c) -i d), iar în
cazul situa.iei prev/zute la alin. (5^2)lit. e), procedura de
aplicare se stabile0te prin ordin al ministrului finan1elor
publice.
(la 01-01-2018 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 51, Articolul I din
ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
(5^4) În cazul în care contribu6ia de asigur7ri sociale
calculat8 potrivit alin. (5) este mai mic9 decât contribu:ia de
asigur;ri sociale stabilit< potrivit alin. (5^1), diferen=a se
pl>te?te de c@tre angajator/plAtitorul de venit în numele
angajatului/beneficiarului de venit.

(la 08-02-2018 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 4, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN  nr. 3 din 8 februarie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 08 februarie 2018)
(6) Pentru persoanele prevzute la art. 136 lit. d)-f), în
cazul în care din calcul rezult o baz lunar de calcul mai
mare decât valoarea a de 5 ori câtigul salarial mediu brut,
prev zut la art. 143 alin. (2), cota contribu iei de asigur ri
sociale se aplic asupra echivalentului a de 5 ori câ tigul
salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(la 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 52,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(7) Calculul contribuiei de asigurri sociale datorate de
persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori
sau sunt asimilate acestora se realizeaz prin aplicarea cotelor
corespunztoare prevzute la art. 138 lit. b) i c) asupra bazei
de calcul prevzute la art. 140, în care nu se includ veniturile
prevzute la art. 141 i 142.
(la 01-01-2018 Alineatul (7) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 52,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(8) Calculul contribu iei de asigur!ri sociale datorate de
persoanele prev"zute la alin. (2) se realizeaz# de c$tre acestea
conform prevederilor alin. (5)-(5^3) %i (7), dup& caz.
Contribu'ia se pl(te)te pân* la data de 25 a lunii urm+toare
celei pentru care se pl,tesc veniturile.
(la 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 146 , Sectiunea a 4a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 52,
Articolul I din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)

123456789:
*) Not; CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONAN<A DE URGEN=> nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplic@
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

ABCDEFGHIJ

(9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
salarii sau diferene de salarii, stabilite în baza unor
hotrâri judec toreti rmase definitive i irevocabile/hotrâri
judectoreti definitive i executorii, precum i în cazul în
care prin astfel de hot râri s-a dispus reîncadrarea în munc a
unor persoane, în vederea stabilirii presta iilor acordate de
sistemul public de pensii, sumele respective se defalc pe
lunile la care se refer i se utilizeaz cotele de contribuii
de asigurri sociale care erau în vigoare în acea perioad.
Contribuiile de asigurri sociale datorate potrivit legii se
calculeaz, se rein la data efecturii plii i se pltesc
pân la data de 25 a lunii urmtoare celei în care au fost
pl tite aceste sume.
(9^1) Prevederile alin. (9) se aplic! "i în cazul sumelor
reprezentând salarii sau diferen#e de salarii stabilite prin
lege, acordate pentru perioade anterioare.
(la 06-12-2016 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 16, Articolul I din
ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(10) În cazul în care au fost acordate cumulat sume
reprezentând indemniza(ii de )omaj, în vederea stabilirii
presta*iilor acordate de sistemul de asigur+ri sociale, sumele
respective se defalc, pe lunile la care se refer- .i se
utilizeaz/ cotele de contribu0ii de asigur1ri sociale care erau
în vigoare în acea perioad2. Contribu3iile de asigur4ri sociale
datorate potrivit legii se calculeaz5, se re6in la data
efectu7rii pl89ii :i se pl;tesc pân< la data de 25 a lunii
urm=toare celei în care au fost pl>tite aceste sume.
(11) Prevederile alin. (10) se aplic? @i în cazul
indemnizaAiilor de asigurBri sociale de sCnDtate dacE aceste
sume sunt acordate în termenul prevFzut la art. 40 din OrdonanGa
de urgenHI a Guvernului nr. 158/2005, aprobatJ cu modificKri Li
completMri prin Legea nr. 399/2006, cu modificNrile Oi
completPrile ulterioare.
ART. 147
Depunerea DeclaraQiei privind obligaRiile de platS a
contribuTiilor sociale, impozitului pe venit Ui evidenVa
nominalW a persoanelor asigurate
(1) Persoanele fizice Xi juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, instituYiile prevZzute
la art. 136 lit. d)-f), precum [i persoanele fizice care

realizeaz în România venituri din salarii sau asimilate
salariilor de la angajatori din state care nu intr sub
incidena legislaiei europene aplicabile în domeniul
securitii sociale, precum i a acordurilor privind sistemele
de securitate social la care România este parte sunt obligate
s depun lunar, pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare
celei pentru care se pl tesc veniturile, Declara ia privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate.
(2) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 147 , Sectiunea a
4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 53,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor
prevzute la art. 146 alin. (10) i (11), sume reprezentând
salarii sau diferene de salarii, stabilite în baza unor
hotrâri judectoreti rmase definitive i irevocabile/hot râri
judec!tore"ti definitive #i executorii, precum $i în cazul în
care prin astfel de hot%râri s-a dispus reîncadrarea în munc& a
unor persoane, în vederea stabilirii presta'iilor acordate de
sistemul public de pensii, contribu(iile de asigur)ri sociale
datorate potrivit legii se declar* pân+ la data de 25 a lunii
urm,toare celei în care au fost pl-tite aceste sume, prin
depunerea declara.iilor rectificative pentru lunile c/rora le
sunt aferente sumele respective.
(3^1) Prevederile alin. (3) se aplic0 1i în cazul sumelor
reprezentând salarii sau diferen2e de salarii stabilite prin
lege, acordate pentru perioade anterioare.
(la 06-12-2016 Articolul 147 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
II , Titlul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din
ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat6 în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(4) Prin excep7ie de la prevederile alin. (1), pl8titorii de
venituri din salarii 9i asimilate salariilor prev:zu;i la art.
80 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane
asimilate angajatorului, depun trimestrial Declara<ia privind
obliga=iile de plat> a contribu?iilor sociale, impozitului pe
venit @i evidenAa nominalB a persoanelor asigurate aferentC
fiecDrei luni a trimestrului, pânE la data de 25 inclusiv a
lunii urmFtoare trimestrului.

(5) Depunerea trimestrial a declaraiei prev zute la alin.
(1) const în completarea i depunerea a câte unei declaraii
pentru fiecare lun din trimestru.
(6) Numrul mediu de salariai se calculeaz ca medie
aritmetic a num rului de salaria i din declara iile prevzute
la alin. (1) depuse pentru fiecare lun din anul anterior.
(7) Pentru persoanele i entitile prevzute la alin. (4),
venitul total se stabilete pe baza informaiilor din situaiile
financiare ale anului anterior.
(8) Persoanele i entitile prevzute la alin. (4) pot opta
pentru depunerea Declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i eviden a
nominal! a persoanelor asigurate în condi"iile alin. (1), dac#
depun declara$ia privind op%iunea pân& la data de 31 ianuarie
inclusiv.
(9) Persoanele 'i entit()ile prev*zute la alin. (4) care au
optat pentru depunerea declara+iei în condi,iile alin. (1) pot
trece la regimul de declarare prev-zut la alin. (4) începând cu
luna ianuarie a anului pentru care s-a depus op.iunea.
(10) Persoanele /i entit01ile prev2zute la art. 80 alin. (2)
lit. b) 3i c) care se înfiin4eaz5 în cursul anului aplic6
regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiin78rii
dac9, odat: cu declara;ia de înregistrare fiscal<, declar= c> în
cursul anului estimeaz? un num@r mediu de pânA la 3 salariaBi
exclusiv Ci, dupD caz, urmeazE sF realizeze un venit total de
pânG la 100.000 euro.
(la 01-01-2018 Alineatul (10) din Articolul 147 , Sectiunea a
4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 54,
Articolul I din ORDONANHA DE URGENIJ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatK în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(11) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
fizice care realizeazL venituri din salarii sau asimilate
salariilor beneficiazM de concedii Ni indemnizaOii de asigurPri
sociale de sQnRtate sau le înceteazS calitatea de asigurat,
plTtitorii de venituri din salarii Ui asimilate salariilor
prevVzuWi la art. 80 alin. (2), în calitate de angajatori ori de
persoane asimilate angajatorului, depun declaraXia prevYzutZ la
alin. (1) pân[ la data de 25 inclusiv a lunii urm\toare celei în
care a intervenit concediul medical sau încetarea calit]^ii de
asigurat. În acest caz, declara_ia/declara`iile
aferenta/aferente perioadei rbmase din trimestru se depune/se
depun pânc la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare
trimestrului. În cazul în care încetarea calitefii de asigurat
are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât
declaragia pentru prima lunh a trimestrului, cât ii cea pentru

luna a doua, urmând ca dup încheierea trimestrului s se depun
numai declaraia pentru luna a treia.
(12) Persoanele fizice care obin venituri sub form de
salarii ca urmare a activitii desf urate la misiunile
diplomatice i posturile consulare acreditate în România, precum
i la reprezentan ele din România ale persoanelor juridice
str ine depun declaraia prevzut la alin. (1) i achit
contribuiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile i
posturile, precum i reprezentanele respective nu opteaz
pentru îndeplinirea obligaiilor declarative i de plat a
contribuiilor sociale.
(la 01-01-2018 Alineatul (12) din Articolul 147 , Sectiunea a
4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 54,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(13) Persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii
sau asimilate salariilor, care î!i desf"#oar$ activitatea în
România %i ob&in venituri sub form' de salarii de la angajatori
care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentan() în
România *i care datoreaz+ contribu,iile sociale obligatorii
pentru salaria-ii lor, potrivit prevederilor legisla.iei
europene aplicabile în domeniul securit/0ii sociale, precum 1i
ale acordurilor privind sistemele de securitate social2 la care
România este parte, au obliga3ia s4 depun5 declara6ia prev7zut8
la alin. (1) numai dac9 exist: un acord încheiat în acest sens
cu angajatorul.
(14) Angajatorii prev;zu<i la alin. (13) au obliga=ia s>
transmit? organului fiscal competent informa@ii cu privire la
acordul încheiat cu angajaAii.
(15) DacB între angajatorii prevCzuDi la alin. (13) Ei
persoanele fizice care realizeazF venituri din salarii sau
asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligaGia
privind plata contribuHiilor sociale datorate de angajatori,
reIinerea Ji plata contribuKiilor sociale datorate de persoanele
fizice respective, precum Li depunerea declaraMiei prevNzute la
alin. (1) revine angajatorilor.
(la 01-01-2018 Alineatul (15) din Articolul 147 , Sectiunea a
4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 54,
Articolul I din ORDONANOA DE URGENPQ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatR în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(16) DeclaraSia prevTzutU la alin. (1) se depune prin
mijloace electronice de transmitere la distanVW, pe portalul eRomânia, iar declaraXia privind opYiunea prevZzut[ la alin. (8)

se depune pe suport hârtie, la sediul organului fiscal
competent.
(17) Modelul, coninutul, modalitatea de depunere i de
gestionare a declara iei prevzute la alin. (1) sunt
reglementate prin ordin comun al ministrului finanelor publice,
al ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vârstnice i al ministrului sn t ii.
(18) Eviden a obliga iilor de plat a contribuiei de
asigurri sociale datorate de angajatori i asimilaii acestora
se ine pe baza codului de identificare fiscal, iar cea privind
contribuia de asigurri sociale datorat de persoanele fizice
care au calitatea de angajai sau pentru care exist obligaia
plii contribuiei de asigurri sociale, potrivit prezentei
legi, pe baza codului numeric personal sau pe baza numrului de
identificare fiscal , dup! caz.
(la 01-01-2018 Alineatul (18) din Articolul 147 , Sectiunea a
4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 54,
Articolul I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(19) Declara&ia prev'zut( la alin. (1) va cuprinde cel
pu)in:
a) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care
depune declara*ia;
b) codul numeric personal sau num+rul de identificare
fiscal, atribuit de organul fiscal, dup- caz;
c) numele, prenumele .i datele privind calitatea de
asigurat;
d) date referitoare la raporturile de munc/ 0i activitatea
desf12urat3;
e) date privind condi4iile de munc5;
f) date privind venituri/indemniza6ii/presta7ii.
(20) Datele cu caracter personal cuprinse în declara8ia
prev9zut: la alin. (1) sunt prelucrate în condi;iile prev<zute
de Legea nr. 677/2001 pentru protec=ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal >i libera circula?ie a
acestor date, cu modific@rile Ai completBrile ulterioare.
(21) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile
competente, furnizeazC gratuit date cu caracter personal
necesare punerii în aplicare a prezentului titlu, actualizate,
pentru cetDEenii români, cetFGenii Uniunii Europene Hi ai
statelor membre ale SpaIiului Economic European, ConfederaJiei
ElveKiene Li pentru strMinii care au înregistratN
rezidenOa/Pederea în România.

(22) Coninutul, modalit ile i termenele de transmitere a
informaiilor prevzute la alin. (20) se stabilesc prin
protocoale încheiate, în termen de 90 de zile de la data
intrrii în vigoare a prezentei legi, între beneficiarii
acestora i Direcia pentru Eviden a Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date sau Inspectoratul General pentru
Imigr ri, dup caz.
SEC IUNEA a 5-a
Contribuia de asigurri sociale datorat de persoanele
fizice care realizeaz venituri din activiti independente
(la 01-01-2018 Titlul seciunii a 5-a , Capitolul II , Titlul V
a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 148
Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorat
de persoanele fizice care realizeaz veniturile prevzute la
art. 137 alin. (1)lit. b) i b^1)
(1) Persoanele fizice care realizeaz veniturile prev zute
la art. 137 alin. (1) lit. b) !i b^1), din una sau mai multe
surse "i/sau categorii de venituri, datoreaz# contribu$ia de
asigur%ri sociale, dac& estimeaz' pentru anul curent venituri
nete a c(ror valoare cumulat) este cel pu*in egal+ cu 12 salarii
minime brute pe ,ar-, în vigoare la termenul de depunere a
declara.iei prev/zute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel pu0in 12 salarii
minime brute pe 1ar2, în vigoare la termenul de depunere a
declara3iei prev4zute la art. 120, se efectueaz5 prin cumularea
veniturilor nete 6i/sau a normelor anuale de venit din
activit78i independente determinate potrivit art. 68 9i 69, a
venitului brut realizat în baza contractelor de activitate
sportiv: potrivit art. 68^1, precum ;i a veniturilor nete din
drepturi de proprietate intelectual< determinate potrivit art.
72 =i 73, care se estimeaz> a se realiza în anul curent.
(la 30-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 148 , Sectiunea a 5a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 20,
Articolul I din ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 25 din 29 martie 2018,
publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(3) Persoanele fizice care nu se încadreazC în plafonul
prevDzut la alin. (2) pot opta pentru plata contribuEiei de
asigurFri sociale pentru anul curent, în condiGiile prevHzute
pentru persoanele care estimeazI cJ realizeazK venituri anuale
peste nivelul a 12 salarii minime brute pe LarM.

(4) Baza anual de calcul al contribuiei de asigur ri
sociale, în cazul persoanelor care realizeaz veniturile
prevzute la art. 137 alin. (1) lit. b) i b^1), o reprezint
venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât
nivelul a 12 salarii minime brute pe ar, în vigoare la
termenul de depunere a declara iei prev zute la art. 120.
(la 23-03-2018 Articolul 148 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II
, Titlul V a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 149
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 149 din Sectiunea a 5-a , Capitolul
II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 57, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)


*) Not CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat! în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplic"
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

#$%&'()*+,

ART. 150
Excep-ii specifice privind veniturile prev.zute laart. 137
alin. (1) lit. b) /i b^1)
(1) Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
asigur0ri sociale, care nu au obliga1ia asigur2rii în sistemul
public de pensii potrivit legii, precum 3i persoanele care au
calitatea de pensionari nu datoreaz4 contribu5ia de asigur6ri
sociale pentru veniturile prev7zute la art. 137 alin. (1) lit.
b) 8i b^1).
(2) Persoanele fizice care realizeaz9 venituri din salarii
:i asimilate salariilor nu datoreaz; contribu<ia de asigur=ri
sociale pentru veniturile prev>zute la art. 137 alin. (1) lit.
b^1).
(la 23-03-2018 Articolul 150 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II
, Titlul V a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din
ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 18 din 15 martie 2018, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
SECCIUNEA a 6-a

Stabilirea i plata contribuiei de asigurri sociale în
cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti
independente
(la 01-01-2018 Titlul seciunii a 6-a din Capitolul II , Titlul
V a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 151
Stabilirea, declararea i plata contribu iei de asigur ri
sociale în cazul persoanelor care realizeaz veniturile
prevzute la art. 137 alin. (1) lit. b) i b^1)
(1) Contribuia de asigurri sociale se calculeaz de ctre
contribuabilii prevzui la art. 148 alin. (1) i (3) prin
aplicarea cotei de contribuie prevzute la art. 138 lit. a)
asupra bazei anuale de calcul menionate la art. 148 alin. (4).
(2) Pltitorii de venituri din drepturi de proprietate
intelectual prevzui la art. 72 alin. (2), precum i
pl titorii de venituri în baza contractelor de activitate
sportiv! prev"zu#i la art. 68^1 alin. (2) stabilesc contribu$ia
de asigur%ri sociale datorat& de c'tre beneficiarul venitului
prin aplicarea cotei prev(zute la art. 138 lit. a) asupra bazei
de calcul men)ionate la art. 148 alin. (4).
(la 30-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 151 , Sectiunea a 6a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 21,
Articolul I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(3) Persoanele fizice prev.zute la art. 148 alin. (1), cu
excep/ia celor care realizeaz0 venituri din drepturi de
proprietate intelectual1 sau în baza contractelor de activitate
sportiv2, pentru care impozitul se re3ine la surs4 de c5tre
pl6titorul de venit, depun declara7ia unic8 privind impozitul pe
venit 9i contribu:iile sociale datorate de persoanele fizice
prev;zut< la art. 120, pân= la data de 15 martie inclusiv a
anului pentru care se stabile>te contribu?ia datorat@.
(la 30-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 151 , Sectiunea a 6a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 21,
Articolul I din ORDONANAA DE URGENBC nr. 25 din 29 martie 2018,
publicatD în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(4) În vederea stabilirii contribuEiei datorate pentru anul
2018, termenul de depunere a declaraFiei prevGzute la art. 120
este pânH la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(la 30-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 151 , Sectiunea a 6a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 21,

Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(5) Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din
drepturi de proprietate intelectual sau venituri în baza
contractelor de activitate sportiv, pentru care impozitul se
reine la surs, ob inute de la un singur pl titor de venit, iar
nivelul net sau brut, dup caz, estimat al acestor venituri,
pentru anul curent, este cel pu in egal cu 12 salarii minime
brute pe ar în vigoare în anul pentru care se datoreaz
contribuia, pltitorul de venit are obligaia s calculeze, s
rein, s plteasc contribuia de asigurri sociale i s
depun declaraia men ionat! la art. 147 alin. (1). Declara"ia
se depune pân# la data de 25 inclusiv a lunii urm$toare celei
pentru care se pl%tesc veniturile. În contractul încheiat între
p&r'i se desemneaz( pl)titorul de venit în vederea calcul*rii,
re+inerii ,i pl-.ii contribu/iei prin re0inere la surs1, precum
2i venitul ales pentru care datoreaz3 contribu4ia, în anul în
curs. Nivelul contribu5iei calculate 6i re7inute la fiecare
plat8 de c9tre pl:titorul de venit este cel stabilit de p;r<i,
pân= la concuren>a contribu?iei aferente venitului ales precizat
în contract. Pl@titorii de venit care au obligaAia calculBrii,
reCinerii, plDEii Fi declarGrii contribuHiei de asigurIri
sociale sunt cei prevJzuKi la art. 72 alin. (2) Li art. 68^1
alin. (2).
(la 30-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 151 , Sectiunea a 6a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 21,
Articolul I din ORDONANMA DE URGENNO nr. 25 din 29 martie 2018,
publicatP în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(6) În situaQia în care veniturile prevRzute la alin. (5)
sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate
a se realiza de la cel puSin un plTtitor de venit sunt egale sau
mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe UarV în
vigoare în anul pentru care se datoreazW contribuXia,
contribuabilul desemneazY prin contractul încheiat între pZr[i
pl\titorul de venit de la care venitul realizat este cel pu]in
egal cu 12 salarii minime brute pe ^ar_ `i care are obligaaia sb
calculeze, sc redine fi sg plhteasci contribujia ki stabilelte
venitul ales pentru care datoreazm contribunia, în anul în curs.
Plotitorul de venit desemnat depune declarapia menqionatr la
art. 147 alin. (1) pâns la data de 25 inclusiv a lunii urmttoare
celei pentru care se plutesc veniturile. Nivelul contribuviei
calculate wi rexinute la fiecare platy de cztre pl{titorul de
venit este cel stabilit de p|r}i, pân~ la concurena
contribuiei aferente venitului ales precizat în contract.
Pltitorii de venit care au obligaia calculrii, reinerii,

pl ii i declarrii contribuiei de asigurri sociale sunt
prevzui la art. 72 alin. (2) i art. 68^1 alin. (2).
(la 30-03-2018 Alineatul (6) din Articolul 151 , Sectiunea a 6a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 21,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(7) Prevederile alin. (5) i (6) nu se aplic în cazul în
care nivelul venitului net din drepturi de proprietate
intelectual sau nivelul venitului brut în baza contractelor de
activitate sportiv, pentru care impozitul se reine la surs,
estimat a se realiza pe fiecare surs de venit, este sub nivelul
a 12 salarii minime brute pe ar în vigoare în anul pentru care
se datoreaz contribuia, iar nivelul venitului net sau brut,
dup caz, cumulat realizat este cel puin egal cu 12 salarii
minime brute pe ar. În aceast situaie, contribuabilul are
obligaia depunerii declaraiei prev zute la alin. (3) la
termenele !i în condi"iile stabilite.
(la 30-03-2018 Alineatul (7) din Articolul 151 , Sectiunea a 6a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 21,
Articolul I din ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(8) Persoanele fizice prev'zute la alin. (5) (i (6) nu
depun declara)ia prev*zut+ la alin. (3).
(9) Dac, persoanele fizice prev-zute la alin. (5) .i (6),
pentru care pl/titorii de venit au obliga0ia calcul1rii,
re2inerii, pl34ii 5i declar6rii contribu7iei de asigur8ri
sociale, realizeaz9 :i venituri din activit;<i independente,
pentru aceste venituri nu depun declara=ia prev>zut? la alin.
(3).
(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep s@
desfABoare o activitate independentC Di/sau sE realizeze
venituri din drepturi de proprietate intelectualF, iar venitul
net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri,
estimat a se realiza în anul în curs este cel puGin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe HarI, recalculat
corespunzJtor numKrului de luni rLmase pânM la sfârNitul anului
fiscal, sunt obligaOi sP depunQ declaraRia prevSzutT la alin.
(3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului
Ui sV declare venitul ales pentru care datoreazW contribuXia.
Salariul minim brut pe YarZ garantat în plat[ este cel în
vigoare la data depunerii declara\iei. Fac excep]ie
contribuabilii pentru care pl^titorii de venit au obliga_ia
calcul`rii, reainerii, plbcii di declarerii contribufiei de
asigurgri sociale.

(11) Contribuabilii prevzui la art. 148 alin. (1) care
încep o activitate în luna decembrie depun declara ia unic
privind impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice, prevzut la art. 122, pân la data de 15
martie inclusiv a anului urm tor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice care datoreaz contribu ia i care
în cursul anului fiscal se încadreaz în categoria persoanelor
exceptate de la plata contribuiei potrivit art. 150, cele care
intr în suspendare temporar a activitii sau îi înceteaz
activitatea potrivit legislaiei în materie depun la organul
fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit evenimentul, declaraia prevzut la alin. (3) i îi
recalculeaz contribuia datorat i declarat pentru anul în
curs.
(13) Recalcularea contribu iei se efectueaz!, dup" cum
urmeaz#:
a) modificarea plafonului anual prev$zut la art. 148 alin.
(2) corespunz%tor num&rului de luni de activitate;
b) încadrarea venitului net realizat pe perioada de
activitate în plafonul prev'zut la art. 148 alin. (2) recalculat
potrivit lit. a);
c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic
decât plafonul prev(zut la lit. a);
d) determinarea contribu)iei datorate recalculate prin
aplicarea cotei prev*zute la art. 138 lit. a) asupra venitului
ales prev+zut la lit. c).
(14) În situa,ia în care venitul net realizat corespunz-tor
lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la
alin. (13) lit. a) nu se datoreaz. contribu/ia de asigur0ri
sociale.
(15) Persoanele fizice al c1ror venit estimat se modific2
în cursul anului în care se realizeaz3 veniturile 4i nu se mai
încadreaz5 în plafonul prev6zut la art. 148 alin. (1) î7i pot
modifica contribu8ia datorat9 prin rectificarea venitului
estimat, prin depunerea declara:iei prev;zute la alin. (3),
oricând pân< la împlinirea termenului legal de depunere a
declara=iei unice privind impozitul pe venit >i contribu?iile
sociale datorate de persoanele fizice, prev@zute la art. 122.
(16) ContribuAia datoratB se evidenCiazD în DeclaraEia
unicF privind impozitul pe venit Gi contribuHiile sociale
datorate de persoanele fizice.
(17) În situaIia în care persoanele fizice au estimat pentru
anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevJzute
la art. 137 alin. (1) lit. b) Ki b^1), din una sau mai multe
surse Li/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12

salarii minime brute pe ar, iar venitul net anual cumulat
realizat este cel pu in egal cu nivelul a 12 salarii minime
brute pe ar, în vigoare la data depunerii declaraiei
prevzute la art. 120, acestea datoreaz contribuia de
asigur ri sociale i au obliga ia depunerii declara iei
prev zute la art. 122, pân la data de 15 martie inclusiv a
anului urmtor celui de realizare a veniturilor în vederea
definitivrii contribuiei de asigurri sociale. În declaraie
se completeaz venitul ales, care trebuie s fie cel puin egal
cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ar.
(18) În situaia în care persoanele fizice au estimat pentru
anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevzute
la art. 137 alin. (1) lit. b) i b^1), din una sau mai multe
surse i/sau categorii de venituri, cel puin egal cu nivelul a
12 salarii minime brute pe ar, iar venitul net anual cumulat
realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ar!, nu
datoreaz" contribu#ia de asigur$ri sociale, cu excep%ia celor
care au optat pentru plata contribu&iei potrivit art. 148 alin.
(3). În acest caz contribu'ia pl(tit) nu se restituie, aceasta
fiind valorificat* la stabilirea elementelor necesare
determin+rii pensiei, potrivit legii.
(19) Declara,ia unic- privind impozitul pe venit .i
contribu/iile sociale datorate de persoanele fizice prev0zut1 la
art. 122 constituie titlu de crean23 fiscal4 în sensul Legii nr.
207/2015, cu modific5rile 6i complet7rile ulterioare.
(20) Termenul de plat8 a contribu9iei de asigur:ri sociale
este pân; la data de 15 martie inclusiv a anului urm<tor celui
pentru care se datoreaz= contribu>ia.
(21) Pl?titorii de venituri prev@zuAi la alin. (5) Bi (6)
au obligaCia calculDrii contribuEiei potrivit alin. (2),
reFinerii Gi plHIii acesteia pânJ la data de 25 inclusiv a lunii
urmKtoare celei în care s-au plLtit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevMzute la art. 148 alin. (1) Ni
(3) pot efectua plOPi reprezentând contribuQia de asigurRri
sociale datoratS, oricând pânT la împlinirea termenului de
platU. Prevederile art. 121 Vi art. 133 alin. (15) Wi (16) se
aplicX în mod corespunzYtor.
(23) BonificaZia acordat[ la plata contribu\iei de
asigur]ri sociale potrivit alin. (22), eviden^iat_ distinct în
declara`ia unica privind impozitul pe venit bi contribuciile
sociale datorate de persoanele fizice, se suportd de la bugetul
de stat.
(24) Organul fiscal central transmite pâne la data de 31
martie a fiecfrui an, în sistem informatic, unitghilor
Trezoreriei Statului un fiiier care cuprinde valoarea
bonificajiei acordate potrivit alin. (22) ki (23). Acest filier
cuprinde data plmnii, care reprezinto data depunerii declarapiei

unice. Pe baza acestui fiier se debiteaz automat un cont
distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de
identificare fiscal al contribuabilului i se crediteaz contul
de venituri al Bugetului de asigurri sociale codificat cu codul
de identificare fiscal al contribuabilului. Documentul
justificativ pe baza cruia se realizeaz fi ierul îl reprezint
declara ia unic prev zut la alin. (3).
(25) Organul fiscal central transmite în sistem informatic
Casei Naionale de Pensii Publice informaiile înscrise în
declaraia prevzut la alin. (3) necesare, potrivit legii,
stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de
cotizare realizat i a punctajului lunar, în vederea acordrii
prestaiilor de asigurri sociale prevzute de Legea nr.
263/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Informaiile necesare, precum i procedura de transmitere a
acestora se stabilete prin protocol încheiat între ANAF i Casa
Na ional! de Pensii Publice.
(26) Verificarea modului de determinare a valorii
bonifica"iei prev#zute la alin. (22) se realizeaz$ potrivit
dispozi%iilor Legii nr. 207/2015, cu modific&rile 'i
complet(rile ulterioare.
(la 23-03-2018 Articolul 151 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II
, Titlul V a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din
ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 18 din 15 martie 2018, publicat, în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 152
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 152 din Sectiunea a 6-a , Capitolul
II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 60, Articolul I din
ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat0 în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. III
Contribu1ia de asigur2ri sociale de s3n4tate datorat5
Fondului na6ional unic de asigur7ri sociale de s8n9tate
(la 01-01-2018 Titlul capitolului III din Titlul V a fost
modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONAN:A DE URGEN;<
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat= în MONITORUL OFICIAL nr.
885 din 10 noiembrie 2017)
SEC>IUNEA 1
Contribuabilii/Pl?titorii de venit la sistemul de asigur@ri
sociale de sAnBtate
ART. 153

Contribuabilii/Pltitorii de venit la sistemul de asigur ri
sociale de sntate
(1) Urmtoarele persoane au calitatea de
contribuabili/pltitori de venit la sistemul de asigurri
sociale de sntate, cu respectarea prevederilor legisla iei
europene aplicabile în domeniul securit ii sociale, precum i
ale acordurilor privind sistemele de securitate social la care
România este parte, dup caz:
a) cetenii români cu domiciliul sau reedina în România;
(la 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 62, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
b) cetenii strini i apatrizii care au solicitat i au
obinut prelungirea dreptului de edere temporar ori au
domiciliul în România;
c) cet !enii statelor membre ale Uniunii Europene, Spa"iului
Economic European #i ai Confedera$iei Elve%iene care nu de&in o
asigurare încheiat' pe teritoriul altui stat membru care produce
efecte pe teritoriul României, care au solicitat (i au ob)inut
dreptul de a sta în România pentru o perioad* de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene,
Spa+iului Economic European ,i Confedera-ia Elve.ian/ care
îndeplinesc condi0iile de lucr1tor frontalier 2i desf34oar5 o
activitate salariat6 sau independent7 în România 8i care rezid9
în alt stat membru în care se întorc de regul: zilnic ori cel
pu;in o dat< pe s=pt>mân?;
e) Abrogat@.
(la 15-01-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogatA de
Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017,
publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017)
f) persoanele fizice Ci juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora;
g) AbrogatD.
(la 01-01-2018 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogatE de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANFA DE URGENGH nr. 79 din 8

noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
h) Abrogat .
(la 01-01-2018 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
i) Abrogat.
(la 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
j) Abrogat .
(la 01-01-2018 Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
k) Abrogat.
(la 01-01-2018 Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
l) Abrogat.
(la 01-01-2018 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
m) Abrogat.
(la 01-01-2018 Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
n) Abrogat%.

(la 01-01-2018 Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
o) Abrogat.
(la 01-01-2018 Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de
Punctul 63, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
(2) Persoanele prev zute la alin. (1) lit. a)-d), care de in
o asigurare pentru boal i maternitate în sistemul de
securitate social din alt stat membru al Uniunii Europene,
Spaiului Economic European i Confederaia Elveian sau în
statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de
securitate social cu prevederi pentru asigurarea de boalmaternitate, în temeiul legislaiei interne a statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul României, i fac
dovada valabilitii asigurrii, în conformitate cu procedura
stabilit prin ordin comun al preedintelui A.N.A.F. i al Casei
Naionale de Asigur ri de S!n"tate, nu au calitatea de
contribuabil la sistemul de asigur#ri sociale de s$n%tate.
(la 15-01-2017 Alineatul (2) din Articolul 153 , Sectiunea 1 ,
Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 5,
Articolul I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017)
ART. 154
Categorii de persoane fizice exceptate de la plata
contribu'iei de asigur(ri sociale de s)n*tate
(1) Urm+toarele categorii de persoane fizice sunt exceptate
de la plata contribu,iei de asigur-ri sociale de s.n/tate:
(la 23-03-2018 Partea introductiv0 a Alineatului (1) din
Articolul 154 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost
modificat1 de Punctul 53, Articolul I din ORDONAN2A DE URGEN34
nr. 18 din 15 martie 2018, publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr.
260 din 23 martie 2018)
a) copiii pân6 la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani
pân7 la vârsta de 26 de ani, dac8 sunt elevi, inclusiv
absolven9ii de liceu, pân: la începerea anului universitar, dar
nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau

studeni, studen ii-doctoranzi care desfoar activiti
didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în
limita a 4-6 ore convenionale didactice pe spt mân , precum i
persoanele care urmeaz modulul instruirii individuale, pe baza
cererii lor, pentru a deveni solda i sau gradai profesioniti.
Dac realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor
sau venituri lunare cumulate din activiti independente,
activiti agricole, silvicultur i piscicultur peste valoarea
salariului de baz minim brut pe ar, pentru aceste venituri
datoreaz contribuie;
(la 23-03-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 154 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 53, Articolul I din ORDONANA DE URGEN ! nr. 18 din 15
martie 2018, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
b) tinerii cu vârsta de pân# la 26 de ani care provin din
sistemul de protec$ie a copilului. Dac% realizeaz& venituri din
salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate
din activit'(i independente, activit)*i agricole, silvicultur+
,i piscicultur- peste valoarea salariului de baz. minim brut pe
/ar0, pentru aceste venituri datoreaz1 contribu2ie;
(la 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 154 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat3 de
Punctul 64, Articolul I din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
c) so8ul, so9ia :i p;rin<ii f=r> venituri proprii, afla?i în
între@inerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale cAror drepturi sunt stabilite prin
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instauratB cu începere de la 6 martie 1945, precum Ci celor
deportate în strDinEtate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificFrile Gi completHrile ulterioare, prin
Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraIilor
care au fost înlJturaKi din justiLie pentru considerente
politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificMrile
ulterioare, prin OrdonanNa Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cOtre
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 pânP la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatQ cu
modificRri Si completTri prin Legea nr. 189/2000, cu
modificUrile Vi completWrile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994
privind veteranii de rXzboi, precum Yi unele drepturi ale
invalizilor Zi v[duvelor de r\zboi, republicat], cu modific^rile

i completrile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind
recunoa terea i acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul Direciei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i persoanele prev zute la art.
3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recuno tin ei pentru
victoria Revolu iei Române din Decembrie 1989 i pentru revolta
muncitoreasc anticomunist de la Braov din noiembrie 1987 nr.
341/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
drepturile bneti acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obinute în
baza Legii nr. 448/2006, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
f) bolnavii cu afeciuni incluse în programele naionale de
sntate stabilite de Ministerul Sn t!"ii, pân# la vindecarea
respectivei afec$iuni;
(la 01-01-2018 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 154 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat% de
Punctul 64, Articolul I din ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
g) femeile îns*rcinate +i l,uzele;
(la 01-01-2018 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 154 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat- de
Punctul 64, Articolul I din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru
veniturile din pensii, precum 2i pentru veniturile realizate din
drepturi de proprietate intelectual3;
(la 23-03-2018 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 154 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat4 de
Punctul 53, Articolul I din ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 18 din 15
martie 2018, publicat8 în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
h^1) persoanele fizice care realizeaz9 venituri din salarii
:i asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectual;;
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Capitolul III , Titlul V a fost completat de Punctul 54,

Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
i) persoanele fizice care se afl în concedii medicale
pentru incapacitate temporar de munc, acordate în urma unor
accidente de munc sau a unor boli profesionale, precum i cele
care se afl în concedii medicale acordate potrivit Ordonan ei
de urgen
a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru indemnizaiile aferente
certificatelor medicale;
(la 23-03-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 154 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 53, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23
martie 2018)
j) persoanele care beneficiaz de indemnizaie de omaj sau,
dup caz, de alte drepturi de protecie social care se acord
din bugetul asigur!rilor pentru "omaj, potrivit legii, pentru
aceste drepturile b#ne$ti;
(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicat(
2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

k) persoanele care se afl) în concediu de acomodare,
potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adop*iei,
republicat+, cu modific,rile -i complet.rile ulterioare, în
concediu pentru cre/terea copilului potrivit prevederilor art. 2
0i art. 31 din Ordonan1a de urgen23 a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul 4i indemniza5ia lunar6 pentru cre7terea
copiilor, aprobat8 cu modific9ri prin Legea nr. 132/2011, cu
modific:rile ;i complet<rile ulterioare, pentru drepturile
b=ne>ti acordate de aceste legi;
(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicatB
2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

l) persoanele fizice care beneficiazC de ajutor social
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificrile
bneti;

i complet rile ulterioare, pentru aceste drepturi

(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicat
2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

m) persoanele care execut o pedeaps privativ de libertate
sau se afl în arest preventiv în unit ile penitenciare,
persoanele reinute, arestate sau deinute care se afl în
centrele de reinere i arestare preventiv organizate în
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum i persoanele
care se afl în executarea unei msuri educative ori de
siguran privative de libertate, respectiv persoanele care se
afl în perioada de amânare sau de întrerupere a executrii
pedepsei privative de libertate;
(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicat
2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

n) str inii afla!i în centrele de cazare în vederea
return"rii ori expulz#rii, precum $i pentru cei care sunt
victime ale traficului de persoane, care se afl% în timpul
procedurilor necesare stabilirii identit&'ii (i sunt caza)i în
centrele special amenajate potrivit legii;
(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicat2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în
eviden.a Secretariatului de Stat pentru Culte;
(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicat2
2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

p) persoanele cet eni români, care sunt victime ale
traficului de persoane, pentru o perioad de cel mult 12 luni.
(la 01-01-2018
, Capitolul III
Articolul I din
2017, publicat
2017)

Alineatul (1) din Articolul 154 , Sectiunea 1
, Titlul V a fost completat de Punctul 65,
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

(2) Persoanele fizice aflate în situaiile prevzute la
alin. (1) lit. d)-p) dac realizeaz veniturile prev zute la
art. 155, pentru acestea datoreaz contribu ia de asigurri
sociale de sntate, conform regulilor specifice fiecrei
categorii de venituri.
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 154 , Sectiunea 1 ,
Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 53,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) În vederea încadrrii în condiiile privind realizarea
de venituri prevzute la alin. (1), Casa Naional de Asigurri
de Sntate transmite A.N.A.F. lista persoanelor fizice
înregistrate în Registrul unic de eviden al asigura ilor din
Platforma informatic! din asigur"rile de s#n$tate, potrivit
prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul s%n&t'(ii, republicat). Structura
informa*iilor +i periodicitatea transmiterii acestora se
stabilesc prin ordin comun al pre,edintelui A.N.A.F. -i al
pre.edintelui Casei Na/ionale de Asigur0ri de S1n2tate, în
termen de 90 de zile de la data intr3rii în vigoare a
prezentului cod.
SEC4IUNEA a 2-a
Veniturile pentru care se datoreaz5 contribu6ia 7i cota de
contribu8ie
(la 01-01-2018 Titlul sec9iunii a 2-a din Capitolul III ,
Titlul V a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din
ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 155
Categorii de venituri supuse contribu>iei de asigur?ri
sociale de s@nAtate
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurBri sociale de
sCnDtate, prevEzuFi la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datoreazG,
dupH caz, contribuIia de asigurJri sociale de sKnLtate pentru

veniturile din România i din afara României, cu respectarea
legislaiei europene aplicabile în domeniul securit ii sociale,
precum i a acordurilor privind sistemele de securitate social
la care România este parte, pentru care exist obligaia
declarrii în România, realizate din urm toarele categorii de
venituri:
a) venituri din salarii i asimilate salariilor, definite
conform art. 76;
b) venituri din activit i independente, definite conform
art. 67;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale,
definite conform art. 70;
d) venituri din asocierea cu o persoan juridic,
contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau
Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art.
125;
e) venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite
conform art. 83;
f) venituri din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur, definite conform art. 103;
g) venituri din investiii, definite conform art. 91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.
(2) Pentru veniturile prevzute la alin. (1) se datoreaz
contribuia de asigurri sociale de sntate i în cazul în care
acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaiile
prevzute la art. 60.
(la 23-03-2018 Articolul 155 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN ! nr. 18 din 15 martie 2018, publicat" în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 156
Cota de contribu#ie de asigur$ri sociale de s%n&tate:
Cota de contribu'ie de asigur(ri sociale de s)n*tate este de
10% +i se datoreaz, de c-tre persoanele fizice care au calitatea
de angaja.i sau pentru care exist/ obliga0ia pl12ii contribu3iei
de asigur4ri sociale de s5n6tate, potrivit prezentei legi.
(la 01-01-2018 Articolul 156 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

SECIUNEA a 3-a
Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de
s ntate datorate în cazul persoanelor care realizeaz venituri
din salarii sau asimilate salariilor, precum i în cazul
persoanelor aflate sub protecia sau în custodia statului
ART. 157
Baza de calcul al contribuiei de asigur ri sociale de
s n tate în cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri
din salarii sau asimilate salariilor:
(la 01-01-2018 Denumirea marginal a articolului 157 din
Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 70, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
(1) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri
sociale de sntate, în cazul persoanelor fizice care realizeaz
venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ar i în
strintate, cu respectarea prevederilor legislaiei europene
aplicabile în domeniul securit ii sociale, precum !i a
acordurilor privind sistemele de securitate social" la care
România este parte, o reprezint# câ$tigul brut care include:
(la 01-01-2018 Partea introductiv% a alineatului (1) din
Articolul 157 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul V a
fost modificat& de Punctul 70, Articolul I din ORDONAN'A DE
URGEN() nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat* în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
a) veniturile din salarii, în bani +i/sau în natur,,
ob-inute în baza unui contract individual de munc., a unui
raport de serviciu sau a unui statut special prev/zut de lege.
În situa0ia personalului român trimis în misiune permanent1 în
str2in3tate, veniturile din salarii cuprind salariile de baz4
sau, dup5 caz, soldele func6iilor de baz7 corespunz8toare
func9iilor în care persoanele respective sunt încadrate în :ar;,
la care se adaug<, dup= caz, sporurile >i adaosurile care se
acord? potrivit legii;
b) indemniza@iile din activitABi desfCDurate ca urmare a
unei funcEii de demnitate publicF, stabilite potrivit legii;
c) indemnizaGiile din activitHIi desfJKurate ca urmare a
unei funcLii alese în cadrul persoanelor juridice fMrN scop
patrimonial;
d) solda lunarO acordatP potrivit legii;
e) remuneraQia administratorilor societRSilor,
companiilor/societTUilor naVionale Wi regiilor autonome,
desemnaXi/numiYi în condiZiile legii, precum [i sumele primite

de reprezentanii în adunarea general a ac ionarilor i în
consiliul de administraie;
f) remuneraia obinut de directorii cu contract de mandat
i de membrii directoratului de la societ ile administrate în
sistem dualist i ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum i drepturile cuvenite managerilor, în baza
contractului de management prev zut de lege;
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
comitetului de audit, dup caz, precum i sumele primite pentru
participarea în consilii, comisii, comitete i altele asemenea;
h) sumele primite de reprezentanii în organisme tripartite,
potrivit legii;
i) sumele din profitul net cuvenite administratorilor
societilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dup caz,
precum i participarea la profitul unitii pentru managerii cu
contract de management, potrivit legii;
j) sumele reprezentând participarea salariailor la profit,
potrivit legii;
k) sume reprezentând salarii/solde, diferene de
salarii/solde, stabilite în baza unor hotrâri judectoreti
rmase definitive i irevocabile/hotrâri judec tore!ti
definitive "i executorii;
l) indemniza#iile lunare pl$tite conform legii de angajatori
pe perioada de neconcuren%&, stabilite conform contractului
individual de munc';
m) indemniza(iile )i orice alte sume de aceea*i natur+,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport ,i cazare, primite de salaria-i, potrivit legii, pe
perioada deleg.rii/deta/0rii, dup1 caz, în alt2 localitate, în
3ar4 5i în str6in7tate, în interesul serviciului, pentru partea
care dep89e:te plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ;ar<, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemniza=ie, prin hot>râre a Guvernului pentru personalul
autorit?@ilor Ai instituBiilor publice;
(ii) în strCinDtate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurnE prin hotFrâre a Guvernului pentru personalul român trimis
în strGinHtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
n) indemnizaIiile Ji orice alte sume de aceeaKi naturL,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport Mi cazare, primite de salariaNii care au stabilite
raporturi de muncO cu angajatori din strPinQtate, pe perioada
delegRrii/detaSTrii, dupU caz, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depVWeXte plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordatY personalului
român trimis în strZin[tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu

caracter temporar, prin hotrâre a Guvernului, corespunz tor
rii de reziden a angajatorului, de care ar beneficia
personalul din instituiile publice din România dac s-ar
deplasa în ara respectiv , cu respectarea prevederilor

legisla iei europene aplicabile în domeniul securit ii sociale,
precum i a acordurilor privind sistemele de securitate social
la care România este parte;
o) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport i cazare primite pe perioada deplasrii, în alt
localitate, în ar i în strintate, în interesul desfurrii
activitii, astfel cum este prev zut în raportul juridic, de
c!tre administratorii stabili"i potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de c#tre directorii care
î$i desf%&oar' activitatea în baza contractului de mandat
potrivit legii, de c(tre membrii directoratului de la
societ)*ile administrate în sistem dualist +i ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum ,i de c-tre manageri, în
baza contractului de management prev.zut de lege, pentru partea
care dep/0e1te plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în 2ar3, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemniza4ie, prin hot5râre a Guvernului pentru personalul
autorit67ilor 8i institu9iilor publice;
(ii) în str:in;tate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurn< prin hot=râre a Guvernului pentru personalul român trimis
în str>in?tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
p) indemniza@iile Ai orice alte sume de aceeaBi naturC,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport Di cazare, primite pe perioada deplasErii în România,
în interesul desfFGurHrii activitIJii, de cKtre administratori
sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitLMi
din strNinOtate, astfel cum este prevPzut în raporturile
juridice respective, pentru partea care depQReSte plafonul
neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordatT
personalului român trimis în strUinVtate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar, prin hotWrâre a Guvernului,
corespunzXtor YZrii de reziden[\ a entit]^ii, de care ar
beneficia personalul din institu_iile publice din România dac`
s-ar deplasa în aara respectivb;
q) remuneracia primitd de preeedintele asociafiei de
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit legii, privind înfiingarea, organizarea hi
funciionarea asociajiilor de proprietari;
r) ajutoarele ki pllmile compensatorii care se acordn,
conform legii, personalului militar, polioiptilor qi

funcionarilor publici cu statut special din sistemul
administra iei penitenciare, la trecerea în rezerv sau direct
în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu,
care îndeplinesc condiiile pentru pensionare, din domeniul
aprrii naionale, ordinii publice i securit ii na ionale;
s) ajutoarele i pl ile compensatorii care se acord,
conform legii, personalului militar, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare, la trecerea în rezerv sau direct
în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu,
care nu îndeplinesc condiiile pentru pensionare, din domeniul
aprrii naionale, ordinii publice i securitii naionale;
) veniturile reprezentând pli compensatorii suportate de
angajator potrivit contractului colectiv sau individual de
munc .
(2) Nu se cuprind în baza lunar! de calcul al contribu"iei
de asigur#ri sociale de s$n%tate sumele prev&zute la art. 76
alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) 'i art. 142.
---------Alin. (2) al art. 157 a fost modificat de pct. 23 al art. I
din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat+
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(3) Abrogat.
(la 06-01-2017 Alineatul (3) din Articolul 157 , Sectiunea a
3-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 18,
Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 3 din 6 ianuarie 2017,
publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017)

0123456789
*) Not: CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONAN;A DE URGEN<= nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat> în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplic?
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

@ABCDEFGHI

ART. 158
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 158 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANJA DE URGENKL nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatM în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 159
Abrogat

(la 01-01-2018 Articolul 159 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 160
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 160 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 161
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 161 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 162
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 162 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 163
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 163 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 164
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 164 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 165
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 165 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

ART. 166
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 166 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 167
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 167 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 4-a
Stabilirea, plata i declararea contribu iei de asigur ri
sociale de s n tate în cazul veniturilor din salarii i
asimilate salariilor
(la 01-01-2018 Titlul seciunii a 4-a din Capitolul III ,
Titlul V a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 168
Stabilirea i plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate
(la 01-01-2018 Denumirea marginal a articolului 168 din
Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 73, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora au obliga ia de a calcula
!i de a re"ine la surs# contribu$ia de asigur%ri sociale de
s&n'tate datorat( de c)tre persoanele fizice care ob*in venituri
din salarii sau asimilate salariilor.
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 168 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 73,
Articolul I din ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(2) Prevederile alin. (1) se aplic/ 0i în cazul persoanelor
fizice care realizeaz1 în România venituri din salarii sau
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intr2

sub incidena legisla iei europene aplicabile în domeniul
securitii sociale i a acordurilor privind sistemele de
securitate social la care România este parte.
(3) Contribuia de asigurri sociale de sn tate calculat
i re inut potrivit alin. (1) se pltete pân la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se pltesc
veniturile sau pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
trimestrului pentru care se datoreaz, dup caz, potrivit legii.
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 168 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 73,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), persoanele
fizice care îi desfoar activitatea în România i ob!in
venituri sub form" de salarii de la angajatori care nu au sediu
social, sediu permanent sau reprezentan#$ în România %i care
datoreaz& contribu'ia de asigur(ri sociale de s)n*tate în
România, potrivit prevederilor legisla+iei europene aplicabile
în domeniul securit,-ii sociale, precum .i a acordurilor privind
sistemele de securitate social/ la care România este parte, au
obliga0ia de a calcula contribu1ia de asigur2ri sociale de
s3n4tate, precum 5i de a o pl6ti lunar, pân7 la data de 25
inclusiv a lunii urm8toare celei pentru care se pl9tesc
veniturile, numai dac: exist; un acord încheiat în acest sens cu
angajatorul.
(la 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 168 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 73,
Articolul I din ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(5) Calculul contribu@iei de asigurAri sociale de sBnCtate
se realizeazD prin aplicarea cotei prevEzute la art. 156 asupra
bazei lunare de calcul menFionate la art. 157.
(la 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 168 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 73,
Articolul I din ORDONANGA DE URGENHI nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatJ în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1)-(5^4) se aplicK în
mod corespunzLtor.
(la 08-02-2018 Alineatul (5^1) din Articolul 168 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 5,
Articolul II din ORDONANMA DE URGENNO nr. 3 din 8 februarie

2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 08 februarie
2018)
(6) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 168 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 74,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
salarii/solde sau diferene de salarii/solde i pensii sau
diferene de pensii, cu excepia sumelor reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de infla ie, stabilite în baza
unor hot râri judec tore ti r mase definitive i
irevocabile/hotrâri judectoreti definitive i executorii,
precum i în cazul în care prin astfel de hotrâri s-a dispus
reîncadrarea în munc a unor persoane, sumele respective se
defalc pe lunile la care se refer i se utilizeaz cotele de
contribuii de asigurri sociale de sntate care erau în
vigoare în acea perioad. Contribuiile de asigur ri sociale de
s!n"tate datorate potrivit legii se calculeaz#, se re$in la data
efectu%rii pl&'ii (i se pl)tesc pân* la data de 25 inclusiv a
lunii urm+toare celei în care au fost pl,tite aceste sume.
---------Alin. (7) al art. 168 a fost modificat de pct. 5 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz. art. I din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 23^1.
(7^1) Prevederile alin. (7) se aplic3 4i în cazul sumelor
reprezentând salarii/solde sau diferen5e de salarii/solde 6i
pensii sau diferen7e de pensii stabilite prin lege, acordate
pentru perioade anterioare.
(la 06-12-2016 Articolul 168 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
III , Titlul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din
ORDONAN8A DE URGEN9: nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat; în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(8) Calculul contribu<iei de asigur=ri sociale de s>n?tate
datorate de persoanele prev@zute la alin. (2) se realizeazA de
cBtre acestea, conform prevederilor alin. (5) Ci alin. (5^1).
ContribuDia se plEteFte pânG la data de 25 a lunii urmHtoare
celei pentru care se plItesc veniturile.

(la 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 168 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 73,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(9) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (9) din Articolul 168 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 76,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(9^1) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (9^1) din Articolul 168 , Sectiunea
a 4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 76,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(9^2) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (9^2) din Articolul 168 , Sectiunea
a 4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 76,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(9^2) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (9^3) din Articolul 168 , Sectiunea
a 4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 76,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(10) În cazul în care au fost acordate cumulat sume
reprezentând ajutoare sociale, indemnizaii de omaj, venituri
din pensii, indemnizaii pe perioada concediului de acomodare
sau indemnizaii pentru creterea copilului, sumele respective
se defalc pe lunile la care se refer i se utilizeaz cotele
de contribuii de asigurri sociale de sn tate care erau în
vigoare în acea perioad!. Contribu"iile de asigur#ri sociale de
s$n%tate datorate potrivit legii se calculeaz&, se re'in la data
efectu(rii pl)*ii sumelor respective +i se pl,tesc pân- la data
de 25 a lunii urm.toare celei în care au fost pl/tite aceste
sume.
----------

Alin. (10) al art. 168 a fost modificat de pct. 4 al art. VI
din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016.

ART. 169
Depunerea declaraiilor
(1) Urm toarele categorii de persoane sunt obligate s
depun lunar, pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
celei pentru care se pltesc veniturile, declaraia prev zut
art. 147 alin. (1):

la

a) persoanele fizice i juridice care au calitatea de
angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) persoanele care realizeaz în România venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care
nu intr sub incidena legislaiei europene aplicabile în
domeniul securitii sociale, precum i a acordurilor privind
sistemele de securitate social la care România este parte;
c) instituiile publice i alte entiti care pltesc
drepturi de natura celor menionate la art. 168 alin. (7), (7^1)
i (10), aferente perioadelor în care contribuia de asigurri
sociale de sntate era suportat, potrivit legii, de c tre
aceste institu!ii sau de c"tre beneficiarii de venit, dup# caz;
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 169 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 77,
Articolul I din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(2) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 78,
Articolul I din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
salarii/solde sau diferen,e de salarii/solde stabilite în baza
unor hot-râri judec.tore/ti r0mase definitive 1i
irevocabile/hot2râri judec3tore4ti definitive 5i executorii,
precum 6i în cazul în care prin astfel de hot7râri s-a dispus
reîncadrarea în munc8 a unor persoane, contribu9iile de
asigur:ri sociale de s;n<tate datorate potrivit legii se declar=
pân> la data de 25 a lunii urm?toare celei în care au fost

pltite aceste sume, prin depunerea declaraiilor rectificative
pentru lunile c rora le sunt aferente sumele respective.
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 169 , Sectiunea a 4a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 77,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(3^1) Prevederile alin. (3) se aplic i în cazul sumelor
reprezentând salarii/solde sau diferen e de salarii/solde
stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(la 24-07-2017 Alineatul (3^1) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul
21^3, Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(3^2) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor
prev zute la art. 168 alin. (7), (7^1) i (10), pentru
perioadele în care contribu ia de asigurri sociale de sntate
era suportat, potrivit legii, de ctre aceste instituii sau de
ctre beneficiarii de venit, dup caz, contribuiile de
asigurri sociale de sntate datorate se declar pân la data
de 25 a lunii urmtoare celei în care au fost pltite aceste
sume prin depunerea declaraiei prevzute la alin. (1).
(la 01-01-2018 Alineatul (3^2) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 77,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN!" nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat# în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)

$%&'()*+,*) Not. CTCE:

Potrivit alin. (3) al art. III din ORDONAN/A DE URGEN01 nr.
3 din 6 ianuarie 2017, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, prevederile art. I pct. 10-33 se aplic3
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.
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(4) Prevederile art. 147 alin. (4)-(22) sunt aplicabile în
mod corespunz>tor.
(5) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 78,
Articolul I din ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(6) Abrogat.

(la 01-01-2018
4-a , Capitolul
Articolul I din
2017, publicat
2017)

Alineatul (6) din Articolul 169 , Sectiunea a
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 78,
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie

(7) Abrogat.
(la 15-01-2017 Alineatul (7) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 10,
Articolul I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017)
(8) Abrogat.
(la 15-01-2017 Alineatul (8) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 10,
Articolul I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017)
(9) Abrogat.
(la 15-01-2017 Alineatul (9) din Articolul 169 , Sectiunea a
4-a , Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 10,
Articolul I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017)
(10) Abrogat.
(la 15-01-2017 Alineatul (10)
4-a , Capitolul III , Titlul V
Articolul I din LEGEA nr. 2 din
MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12

din Articolul 169 , Sectiunea a
a fost abrogat de Punctul 10,
12 ianuarie 2017, publicat în
ianuarie 2017)

SECIUNEA a 5-a
Contribu ia de asigur ri sociale de s n tate în cazul
persoanelor fizice care nu se încadreaz în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuiei de asigurri sociale
de sntate potrivit art. 154
(la 01-01-2018 Titlul seciunii a 5-a din Capitolul III ,
Titlul V a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 170
Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de
sntate datorate de persoanele fizice care realizeaz
veniturile prevzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(1) Persoanele fizice care realizeaz veniturile prev zute
la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse
i/sau categorii de venituri, datoreaz contribuia de asigurri
sociale de sntate, dac estimeaz pentru anul curent venituri
a c ror valoare cumulat este cel pu in egal cu 12 salarii
minime brute pe ar, în vigoare la termenul de depunere a
declaraiei prevzute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puin 12 salarii
minime brute pe ar, în vigoare la termenul de depunere a
declaraiei prevzute la art. 120 se efectueaz prin cumularea
veniturilor prevzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), dup cum
urmeaz:
a) venitul net/brut sau norma de venit din activiti
independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 i 69, dup caz;
(la 30-03-2018 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 170 ,
Sectiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 22, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN!" nr. 25 din 29
martie 2018, publicat# în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectual$,
stabilit dup% acordarea cotei de cheltuieli forfetare prev&zute
la art. 72 'i 72^1, precum (i venitul net din drepturi de
proprietate intelectual) determinat potrivit prevederilor art.
73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III
sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art.
125 alin. (8) *i (9);
d) venitul net sau norma de venit, dup+ caz, pentru
veniturile din cedarea folosin,ei bunurilor, stabilite potrivit
art. 84-87;
e) venitul -i/sau câ.tigul din investi/ii, stabilit conform
art. 94-97. În cazul veniturilor din dividende 0i din dobânzi se
iau în calcul sumele încasate;
f) venitul net sau norma de venit, dup1 caz, pentru
veniturile din activit23i agricole, silvicultur4 5i
piscicultur6, stabilite potrivit art. 104-106;
g) venitul brut 7i/sau venitul impozabil din alte surse,
stabilit potrivit art. 114-116.
(3) La încadrarea în plafonul prev8zut la alin. (2) nu se
iau în calcul veniturile neimpozabile, prev9zute la art. 93 :i
105.
(4) Baza anual; de calcul al contribu<iei de asigur=ri
sociale de s>n?tate în cazul persoanelor care realizeaz@
venituri din cele prevAzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o

reprezint echivalentul a 12 salarii minime brute pe ar , în
vigoare la termenul de depunere a declaraiei prevzute la art.
120.
(la 23-03-2018 Articolul 170 din Sectiunea a 5-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 171
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 171 din Sectiunea a 5-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 81, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 172
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 172 din Sectiunea a 5-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 81, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 173
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 173 din Sectiunea a 5-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 81, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 6-a
Stabilirea i plata contribuiei de asigurri sociale de
sntate în cazul persoanelor fizice prevzute la art. 155 alin.
(2)
(la 01-01-2018 Titlul seciunii a 6-a din Capitolul III ,
Titlul V a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 174
Stabilirea, declararea !i plata contribu"iei de asigur#ri
sociale de s$n%tate în cazul persoanelor care realizeaz&
venituri din cele prev'zute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)
(1) Contribu(ia de asigur)ri sociale de s*n+tate se
calculeaz, de c-tre contribuabilii prev.zu/i la art. 170 alin.

(1) prin aplicarea cotei de contribuie prevzute la art. 156
asupra bazei anuale de calcul men ionate la art. 170 alin. (4).
(2) Pltitorii veniturilor din drepturi de proprietate
intelectual, ai veniturilor în baza contractelor de activitate
sportiv, din arend sau din asocieri cu persoane juridice
stabilesc contribuia de asigurri sociale de s n tate datorat
de c tre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prev zute
la art. 156 asupra bazei de calcul menionate la art. 170 alin.
(4).
(la 30-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 174 , Sectiunea a 6a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 23,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(3) Persoanele fizice care realizeaz venituri din cele
prevzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), cu excepia celor
pentru care pltitorii de venituri prevzui la alin. (2)
stabilesc i declar contribuia, depun declaraia prevzut la
art. 120 pân la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care
se datoreaz contribu!ia.
(la 30-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 174 , Sectiunea a 6a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 23,
Articolul I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(4) În vederea stabilirii contribu&iei datorate pentru anul
2018, termenul de depunere a declara'iei prev(zute la art. 120
este pân) la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(la 30-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 174 , Sectiunea a 6a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 23,
Articolul I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(5) Pentru persoanele fizice care realizeaz. venituri din
drepturi de proprietate intelectual/, din activit01i
independente în baza contractelor de activitate sportiv2, din
arend3, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit
titlurilor II 4i III sau Legii nr. 170/2016, pentru care
impozitul se re5ine la surs6, ob7inut de la un singur pl8titor
de venit, iar nivelul net sau brut, dup9 caz, estimat al acestor
venituri, pentru anul curent, este cel pu:in egal cu 12 salarii
minime brute pe ;ar< în vigoare în anul pentru care se datoreaz=
contribu>ia, pl?titorul de venit are obliga@ia sA calculeze, sB
reCinD Ei sF plGteascH contribuIia de asigurJri sociale de
sKnLtate, precum Mi sN depunO declaraPia menQionatR la art. 147
alin. (1). DeclaraSia se depune pânT la data de 25 inclusiv a
lunii urmUtoare celei pentru care se plVtesc veniturile. În

contractul încheiat între pri se desemneaz pltitorul de
venit în vederea calculrii, reinerii i plii contribu iei
prin re inere la surs , în anul în curs. Nivelul contribu iei
calculate i reinute la fiecare plat de ctre pltitorul de
venit este cel stabilit de pri, pân la concurena
contribuiei anuale datorate. Pltitorii de venituri din
drepturi de proprietate intelectual sau din activiti
independente în baza contractelor de activitate sportiv, care
au obligaia calculrii, reinerii, pl ii !i declar"rii
contribu#iei de asigur$ri sociale de s%n&tate, sunt cei
prev'zu(i la art. 72 alin. (2) )i art. 68^1 alin. (2).
(la 30-03-2018 Alineatul (5) din Articolul 174 , Sectiunea a 6a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 23,
Articolul I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(6) În situa.ia în care, veniturile prev/zute la alin. (5)
sunt realizate din mai multe surse 0i/sau categorii de venituri,
iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel pu1in un
pl2titor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12
salarii minime brute pe 3ar4 în vigoare în anul pentru care se
datoreaz5 contribu6ia, contribuabilul desemneaz7, prin
contractul încheiat între p8r9i, pl:titorul de venit care are
obliga;ia calcul<rii, re=inerii, pl>?ii @i declarArii
contribuBiei Ci de la care venitul realizat este cel puDin egal
cu 12 salarii minime brute pe EarF. PlGtitorul de venit desemnat
depune declaraHia menIionatJ la art. 147 alin. (1) pânK la data
de 25 inclusiv a lunii urmLtoare celei pentru care se plMtesc
veniturile. Nivelul contribuNiei calculate Oi rePinute la
fiecare platQ de cRtre plStitorul de venit este cel stabilit de
pTrUi, pânV la concurenWa contribuXiei datorate. PlYtitorii de
venit din drepturi de proprietate intelectualZ care au obliga[ia
calcul\rii, re]inerii, pl^_ii `i declararii contribubiei de
asigurcri sociale de sdnetate sunt prevfzugi la art. 72 alin.
(2).
(7) Prevederile alin. (5) hi (6) nu se aplici în cazul în
care nivelul venitului net din drepturi de proprietate
intelectualj, al venitului brut în baza contractelor de
activitate sportivk, al venitului net din arendl sau din
asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor
II mi III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se
renine la surso, estimat a se realiza pe fiecare sursp qi/sau
categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute
pe rars în vigoare în anul pentru care se datoreazt contribuuia,
dar venitul net cumulat este cel puvin egal cu 12 salarii minime
brute pe warx. În aceasty situazie, contribuabilul are obliga{ia

depunerii declaraiei prevzute la alin. (3) la termenele i în
condi iile stabilite.
(la 30-03-2018 Alineatul (7) din Articolul 174 , Sectiunea a 6a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 23,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(8) Persoanele fizice prevzute la alin. (5) i (6) nu
depun declara ia prev zut la alin. (3).
(9) Persoanele fizice prev zute la alin. (5) i (6), pentru
care pltitorii de venit au obligaia calculrii, reinerii,
plii i declarrii contribuiei de asigurri sociale de
sntate, care realizeaz i alte venituri de natura celor
prevzute la art. 155 alin. (1) lit. b) i d)-h), pentru aceste
venituri nu depun declaraia prev zut! la alin. (3) "i nici
declara#ia prev$zut% la art. 122.
(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal
s& desf'(oare activitate )i/sau s* realizeze venituri, din cele
prev+zute la art. 155 lit. b)-h), iar venitul net anual cumulat
din una sau mai multe surse ,i/sau categorii de venituri, cu
excep-ia veniturilor din drepturi de proprietate intelectual.,
din arend/ sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili
potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr.
170/2016, pentru care impozitul se re0ine la surs1, estimat a se
realiza pentru anul curent este cel pu2in egal cu nivelul a 12
salarii minime brute pe 3ar4, recalculat corespunz5tor num6rului
de luni r7mase pân8 la sfâr9itul anului fiscal, sunt obligate s:
depun; declara<ia prev=zut> la alin. (3) în termen de 30 de zile
de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ?ar@
garantat în platA este cel în vigoare la data depunerii
declaraBiei.
(11) Contribuabilii prevCzuDi la art. 170 alin. (1) care
încep o activitate în luna decembrie depun declaraEia unicF
privind impozitul pe venit Gi contribuHiile sociale datorate de
persoanele fizice pânI la data de 15 martie inclusiv a anului
urmJtor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice prevKzute la art. 170 alin. (1) care
în cursul anului fiscal intrL în suspendare temporarM a
activitNOii potrivit legislaPiei în materie, precum Qi cele care
îRi înceteazS activitatea depun la organul fiscal competent, în
termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, declaraTia prevUzutV la alin. (3) Wi îXi
recalculeazY contribuZia datorat[ \i declarat] pentru anul în
curs.
(13) Recalcularea contribu^iei se efectueaz_, astfel:
a) modificarea plafonului anual prev`zut la art. 170 alin.
(2) corespunzator numbrului de luni de activitate;

(la 30-03-2018 Litera a) din Alineatul (13) , Articolul 174 ,
Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de
Punctul 24, Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 25 din 29
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
b) rectificarea bazei anuale de calcul raportat la numrul
lunilor de activitate;
c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de
activitate în plafonul prevzut la art. 170 alin. (2) recalculat
potrivit lit. a);
d) determinarea contribuiei datorate, recalculat prin
aplicarea cotei prev zute la art. 156 asupra bazei de calcul
determinate la lit. b).
(14) În situa ia în care venitul net realizat corespunz tor
lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la
alin. (13) lit. a) nu se datoreaz contribuia de asigurri
sociale de sntate.
(15) Persoanele fizice al cror venit estimat se modific
în cursul anului în care se realizeaz veniturile i nu se mai
încadreaz în plafonul prevzut la art. 170 alin. (1) îi pot
modifica contribuia datorat prin rectificarea venitului
estimat, prin depunerea declaraiei prevzute la alin. (3),
oricând pân la împlinirea termenului legal de depunere a
declaraiei unice privind impozitul pe venit i contribu iile
sociale datorate de persoanele fizice, prev!zute la art. 122.
(16) Contribu"ia de asigur#ri sociale de s$n%tate datorat&
se eviden'iaz( în Declara)ia unic* privind impozitul pe venit +i
contribu,iile sociale datorate de persoanele fizice.
(17) În situa-ia în care persoanele fizice au estimat
pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai
multe surse .i/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul
a 12 salarii minime brute pe /ar0, iar venitul net anual cumulat
realizat este cel pu1in egal cu nivelul a 12 salarii minime pe
2ar3, în vigoare în anul pentru care se datoreaz4 contribu5ia,
acestea datoreaz6 contribu7ia de asigur8ri sociale de s9n:tate
la nivelul a 12 salarii minime pe ;ar< =i au obliga>ia depunerii
declara?iei prev@zute la art. 122, pânA la data de 15 martie
inclusiv a anului urmBtor celui de realizare a veniturilor, în
vederea definitivCrii contribuDiei de asigurEri sociale de
sFnGtate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaHia
prevIzutJ la art. 170 alin. (1) realizeazK un venit net anual
cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe LarM, iar în
anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat Ni nu sau încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata

contribuiei de asigurri sociale de s ntate prevzute la art.
154 alin. (1), acestea datoreaz contribuia de asigurri
sociale de sn tate la o baz de calcul echivalent cu 6 salarii
minime brute pe ar i depun declaraia prevzut la art. 122,
pân la data de 15 martie inclusiv a anului urmtor celui de
realizare a veniturilor, în vederea definitivrii contribuiei
de asigurri sociale de sntate.
(19) Declaraia unic privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice prevzut la
art. 122 constituie titlu de crean fiscal! în sensul Legii nr.
207/2015, cu modific"rile #i complet$rile ulterioare.
(20) Termenul de plat% a contribu&iei de asigur'ri sociale
de s(n)tate este pân* la data de 15 martie inclusiv a anului
urm+tor celui pentru care se datoreaz, contribu-ia.
(21) Pl.titorii de venituri prev/zu0i la alin. (5) 1i (6)
au obliga2ia calcul3rii, re4inerii 5i pl67ii contribu8iei pân9
la data de 25 inclusiv a lunii urm:toare celei în care s-au
pl;tit veniturile.
(22) Persoanele fizice prev<zute la art. 170 alin. (1) pot
efectua pl=>i reprezentând contribu?ia de asigur@ri sociale de
sAnBtate datoratC, oricând pânD la împlinirea termenului de
platE. Prevederile art. 121 Fi art. 133 alin. (15) Gi (16) se
aplicH în mod corespunzItor.
(la 23-03-2018 Articolul 174 din Sectiunea a 6-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din
ORDONANJA DE URGENKL nr. 18 din 15 martie 2018, publicatM în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 175
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 175 din Sectiunea a 6-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din
ORDONANNA DE URGENOP nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatQ în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECRIUNEA a 7-a
AbrogatS.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 7-a din Capitolul III , Titlul V
a fost abrogatT de Punctul 84, Articolul I din ORDONANUA DE
URGENVW nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatX în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 176
Abrogat

(la 01-01-2018 Articolul 176 din Sectiunea a 7-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 177
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 177 din Sectiunea a 7-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 8-a
Abrogat .
(la 01-01-2018 Sectiunea a 8-a din Capitolul III , Titlul V
a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 178
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 178 din Sectiunea a 8-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 9-a
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 9-a din Capitolul III , Titlul V
a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 179
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 179 din Sectiunea a 9-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 10-a
Declararea, stabilirea i plata contribu iei de asigur!ri
sociale de s"n#tate în cazul persoanelor fizice care estimeaz$
venituri anuale cumulate sub plafonul prev%zut la art. 170 alin.
(2), precum &i în cazul celor care nu realizeaz' venituri
(la 23-03-2018 Titlul sec(iunii a 10-a din Capitolul III ,
Titlul V
a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din

ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 180
Contribuia de asigurri sociale de sntate datorat de
c tre persoanele fizice care estimeaz venituri anuale cumulate
sub plafonul prev zut la art. 170 alin. (2), precum i de c tre
persoanele fizice care nu realizeaz venituri
(1) Urmtoarele persoane fizice pot opta pentru plata
contribuiei:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent
venituri anuale cumulate din cele prevzute la art. 155 lit. b)h), sub nivelul plafonului minim prevzut la art. 170 alin. (2);
b) persoanele fizice care nu realizeaz venituri de natura
celor prevzute la art. 155 i nu se încadreaz în categoriile
de persoane exceptate de la plata contribuiei de asigurri
sociale de sntate prevzute la art. 154 alin. (1).
(2) Persoanele fizice prevzute la alin. (1) lit. a)
datoreaz contribuia de asigurri sociale de s n!tate dup" cum
urmeaz#:
a) dac$ depun declara%ia prev&zut' la art. 174 alin. (3)
pân( la împlinirea termenului legal de depunere, la o baz) de
calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de baz* minime brute pe
+ar,, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
b) dac- depun declara.ia prev/zut0 la art. 174 alin. (3)
dup1 împlinirea termenului legal de depunere, la o baz2 de
calcul echivalent3 cu valoarea salariului de baz4 minim brut pe
5ar6 în vigoare la data depunerii declara7iei, înmul8it9 cu
num:rul de luni r;mase pân< la termenul legal de depunere a
declara=iei prev>zute la art. 122, inclusiv luna în care se
depune declara?ia.
(3) Persoanele fizice prev@zute la alin. (1) lit. b)
datoreazA contribuBia de asigurCri sociale de sDnEtate, pentru
12 luni, la o bazF de calcul egalG cu 6 salarii minime brute pe
HarI, indiferent de data depunerii declaraJiei prevKzute la art.
174 alin. (3).
(la 30-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 180 , Sectiunea a
10-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificat de Punctul 25,
Articolul I din ORDONANLA DE URGENMN nr. 25 din 29 martie 2018,
publicatO în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

(la 23-03-2018 Articolul 180 din Sectiunea a 10-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 181
Abrogat.
(la 23-03-2018 Articolul 181 din Sectiunea a 10-a , Capitolul
III , Titlul V a fost abrogat de Punctul 60, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 182
Plata contribuiei
Termenul de plat a contribu iei de asigur ri sociale de
s n tate este pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urmtor celui pentru care se datoreaz contribuia.
(la 23-03-2018 Articolul 182 din Sectiunea a 10-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
ART. 183
Prevederi privind încetarea plii contribuiei de asigurri
sociale de sntate
Persoanele prevzute la art. 180, care încep s realizeze
venituri de natura celor prevzute la art. 155 sau se încadreaz
în categoriile de persoane exceptate de la plata contribu iei,
depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la
data la care a intervenit evenimentul, declara!ia prev"zut# la
art. 174 alin. (3) $i î%i recalculeaz& obliga'ia de plat(
reprezentând contribu)ia de asigur*ri sociale de s+n,tate
datorat- pentru anul în curs.
(la 23-03-2018 Articolul 183 din Sectiunea a 10-a , Capitolul
III , Titlul V a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din
ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 18 din 15 martie 2018, publicat1 în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
CAP. IV
Abrogat.
(la 01-01-2018 Capitolul IV din Titlul V a fost abrogat de
Punctul 87, Articolul I din ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 79 din 8

noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
SECIUNEA 1
Abrogat .
(la 01-01-2018 Sectiunea 1, Capitolul IV din Titlul V a fost
abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 184
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 184 din Sectiunea 1 , Capitolul IV ,
Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SEC IUNEA a 2-a
Abrogat .
(la 01-01-2018 Sectiunea a 2-a, Capitolul IV din Titlul V
fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 185
Abrogat

a

(la 01-01-2018 Articolul 185 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 186
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 186 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 187
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 187 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 188
Abrogat

(la 01-01-2018 Articolul 188 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 189
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 189 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 3-a
Abrogat .
(la 01-01-2018 Sectiunea a 3-a, Capitolul IV din Titlul V
fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 190
Abrogat

a

(la 01-01-2018 Articolul 190 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 191
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 191 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
IV , Titlul V a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. V
Abrogat.
(la 01-01-2018 Capitolul V din Titlul V a fost abrogat de
Punctul 88, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
SECIUNEA 1
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea 1, Capitolul V din Titlul V a fost
abrogat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicat! în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 192

Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 192 din Sectiunea 1 , Capitolul V ,
Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 2-a
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 2-a, Capitolul V din Titlul V a
fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 193
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 193 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 194
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 194 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 195
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 195 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 196
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 196 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 197
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 197 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din

ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 198
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 198 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 3-a
Abrogat .
(la 01-01-2018 Sectiunea a 3-a, Capitolul V din Titlul V a
fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 199
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 199 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 200
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 200 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. VI
Abrogat.
(la 01-01-2018 Capitolul VI din Titlul V a fost abrogat de
Punctul 89, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
SECIUNEA 1
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea 1, Capitolul VI din Titlul V a fost
abrogat de Punctul 89, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr.
79 din 8 noiembrie 2017, publicat! în MONITORUL OFICIAL nr. 885
din 10 noiembrie 2017)
ART. 201
Abrogat

(la 01-01-2018 Articolul 201 din Sectiunea 1 , Capitolul VI ,
Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 2-a
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 2-a, Capitolul VI din Titlul V a
fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 202
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 202 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 203
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 203 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 204
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 204 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 205
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 205 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 206
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 206 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 3-a

Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 3-a din Capitolul VI , Titlul V
fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 207
Abrogat

a

(la 01-01-2018 Articolul 207 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 208
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 208 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
VI , Titlul V a fost abrogat de Punctul 89, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. VII
Abrogat.
(la 01-01-2018 Capitolul VII din Titlul V a fost abrogat de
Punctul 90, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
SECIUNEA 1
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea 1 din Capitolul VII , Titlul V a
fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 209
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 209 din Sectiunea 1 , Capitolul VII
, Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 2-a
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 2-a din Capitolul VII , Titlul V
a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din ORDONAN A DE

URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 210
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 210 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VII , Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 211
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 211 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VII , Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 212
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 212 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VII , Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 213
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 213 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
VII , Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
SECIUNEA a 3-a
Abrogat.
(la 01-01-2018 Sectiunea a 3-a din Capitolul VII , Titlul V
a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 214
Abrogat
(la 01-01-2018 Articolul 214 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
VII , Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 215
Abrogat

(la 01-01-2018 Articolul 215 din Sectiunea a 3-a , Capitolul
VII , Titlul V a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
CAP. VIII
Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizeaz
venituri din salarii sau asimilate salariilor i/sau din
activiti independente, atât în România, cât i pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al
Spa iului Economic European sau al Confedera iei Elve iene
pentru care sunt incidente prevederile legisla iei europene
aplicabile în domeniul securit ii sociale
SECIUNEA 1
Contribuiile sociale obligatorii datorate de persoanele
fizice care realizeaz venituri din salarii sau asimilate
salariilor i/sau din activiti independente, atât în România,
cât i pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al
unui stat membru al Spaiului Economic European sau al
Confederaiei Elveiene
ART. 216
Contribuiile sociale obligatorii datorate în România
(1) Persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii
sau asimilate salariilor i/sau din activiti independente,
atât în România, cât i pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaiului Economic
European sau al Confedera iei Elve!iene pentru care autorit"#ile
competente ale acestor state sau organismele desemnate ale
acestor autorit$%i stabilesc c&, pentru veniturile realizate în
afara României, legisla'ia aplicabil( în domeniul contribu)iilor
sociale obligatorii este cea din România, au obliga*ia pl+,ii
contribu-iilor sociale obligatorii prev.zute la art. 2 alin.
(2), dup/ caz.
(2) Persoanele fizice prev0zute la alin. (1) care realizeaz1
venituri din salarii sau asimilate salariilor atât în România,
cât 2i în alte state membre ale Uniunii Europene, într-un stat
membru al Spa3iului Economic European sau Confedera4ia Elve5ian6
datoreaz7 pentru veniturile din afara României contribu8iile
sociale obligatorii prev9zute la art. 2 alin. (2).
(3) Persoanele fizice prev:zute la alin. (1) care realizeaz;
venituri din desf<=urarea unei activit>?i independente atât în
România, cât @i pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, al unui stat membru al SpaAiului Economic European sau
al ConfederaBiei ElveCiene datoreazD pentru veniturile din afara
României contribuEiile sociale obligatorii prevFzute la art. 2
alin. (2) lit. a) Gi b).
(4) Persoanele fizice prevHzute la alin. (1) care realizeazI
venituri din salarii sau asimilate salariilor în România Ji

venituri din desf urarea unei activiti independente pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat
membru al Spaiului Economic European sau al Confederaiei
Elveiene datoreaz pentru veniturile din afara României
contribuiile sociale obligatorii prev zute la art. 2 alin. (2)
lit. a) i b).
SEC IUNEA a 2-a
Înregistrarea în eviden a fiscal , baza de calcul,
declararea, stabilirea i plata contribuiilor sociale
obligatorii
ART. 217
Înregistrarea în evidena fiscal
Persoanele prevzute la art. 216 alin. (3) i (4) au
obligaia s se înregistreze fiscal la organul fiscal competent
potrivit Codului de procedur fiscal, ca pltitor de
contribuii sociale obligatorii, în termen de 30 de zile de la
data la care se încadreaz în aceast categorie.
ART. 218
Baza de calcul
Pentru persoanele prevzute la art. 216 baza lunar de
calcul al contribuiilor sociale obligatorii datorate pentru
veniturile realizate în afara României este venitul realizat
declarat, pe fiecare categorie de venit.
ART. 219
Stabilirea i plata contribu iilor sociale obligatorii
(1) Pentru persoanele fizice prev!zute la art. 216 alin. (2)
contribu"iile sociale obligatorii datorate pentru veniturile din
afara României se calculeaz#, se re$in %i se pl&tesc de c'tre
angajatorii acestora.
(2) Prin derogare de la alin. (1), persoanele fizice
prev(zute la art. 216 alin. (2) au obliga)ia de a calcula, de a
re*ine +i pl,ti contribu-iile sociale obligatorii individuale .i
pe cele ale angajatorului, numai dac/ exist0 un acord încheiat
în acest sens cu angajatorul.
(3) Pentru persoanele prev1zute la alin. (1) 2i (2) modul de
stabilire 3i de plat4 a contribu5iilor sociale datorate este cel
prev6zut la cap. II-VII aplicabil angajatorilor, respectiv cel
aplicabil persoanelor fizice care realizeaz7 în România venituri
din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au
sediul social sau reprezentan89 în România :i care datoreaz;
contribu<iile sociale obligatorii pentru salaria=ii lor,
potrivit prevederilor legisla>iei europene aplicabile în
domeniul securit?@ii sociale, Ai au un acord încheiat în acest
sens cu angajatorul.

(4) Pentru persoanele fizice prevzute la art. 216 alin. (3)
i (4), modul de stabilire i plat a contribuiilor datorate
pentru veniturile din afara României este cel prevzut la cap.
II i III aplicabil în cazul persoanelor fizice care realizeaz
venituri din activit i independente în România.
ART. 220
Depunerea declara iilor
(1) Pentru persoanele fizice prev zute la art. 216 alin.
(2), contribu iile sociale obligatorii datorate pentru
veniturile din afara României se declar de ctre angajatorii
acestora.
(2) Prin derogare de la alin. (1), persoanele fizice
prevzute la art. 216 alin. (2) au obligaia de a declara
contribuiile sociale obligatorii individuale i pe cele ale
angajatorului, numai dac exist un acord încheiat în acest sens
cu angajatorul.
(3) Pentru persoanele prevzute la alin. (1) i (2), modul
de declarare a contribuiilor datorate este cel prevzut la cap.
II - VII aplicabil angajatorilor, respectiv cel aplicabil
persoanelor fizice care realizeaz în România venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au
sediul social sau reprezentan în România i care datoreaz
contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor,
potrivit prevederilor legisla iei europene aplicabile în
domeniul securit!"ii sociale, #i au un acord încheiat în acest
sens cu angajatorul.
(4) Pentru persoanele fizice prev$zute la art. 216 alin. (3)
%i (4), modul de declarare a contribu&iilor datorate pentru
veniturile din afara României este cel prev'zut la cap. II (i
III aplicabil în cazul persoanelor fizice care realizeaz)
venituri din activit*+i independente în România.
CAP. IX
Contribu,ia asiguratorie pentru munc(la 01-01-2018 Titlul V a fost completat de Punctul 91,
Articolul I din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
ART. 220^1
Contribuabilii care datoreaz2 contribu3ia asiguratorie
pentru munc4
Contribuabilii obliga5i la plata contribu6iei asiguratorii
pentru munc7 sunt, dup8 caz:

a) persoanele fizice i juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cet enii români,
ceteni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au,
conform legii, domiciliul sau reedina în România, cu
respectarea prevederilor legislaiei europene aplicabile în
domeniul securit ii sociale, precum i a acordurilor privind
sistemele de securitate social la care România este parte;
b) persoanele fizice cet eni români, cetenii altor state
sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul
sau reedina în România, i care realizeaz în România venituri
din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state
care nu intr sub incidena legislaiei europene aplicabile în
domeniul securitii sociale, precum i a acordurilor privind
sistemele de securitate social la care România este parte.
(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 220^2
Categorii de venituri pentru care se datoreaz contribu ia
asiguratorie pentru munc!
(1) Contribu"ia asiguratorie pentru munc# se datoreaz$
pentru veniturile din salarii %i asimilate salariilor, definite
la art. 76 alin. (1)-(3), dup& caz, acordate de c'tre
contribuabilii prev(zu)i la art. 220^1 lit. a), respectiv
realizate de c*tre persoanele fizice prev+zute la art. 220^1
lit. b).
(2) Pentru veniturile prev,zute la alin. (1) se datoreazcontribu.ia asiguratorie pentru munc/ 0i în cazul în care
acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situa1iile
prev2zute la art. 60.
(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 220^3
Cota contribu7iei asiguratorie pentru munc8
Cota contribu9iei asiguratorie pentru munc: este de 2,25%.
(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONAN;A DE URGEN<= nr. 79 din 8

noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 220^4
Baza de calcul al contribuiei asiguratorii pentru munc
(1) Baza lunar de calcul al contribuiei asiguratorii
pentru munc o reprezint suma câtigurilor brute realizate din
salarii i venituri asimilate salariilor, în ar
i în
str in tate, cu respectarea prevederilor legislaiei europene
aplicabile în domeniul securitii sociale, precum i a
acordurilor privind sistemele de securitate social la care
România este parte, care include:
a) veniturile din salarii, în bani i/sau în natur,
obinute în baza unui contract individual de munc, a unui
raport de serviciu sau a unui statut special prevzut de lege.
În situaia personalului român trimis în misiune permanent în
strintate, veniturile din salarii cuprind salariile de baz
sau, dup caz, soldele de funcie/salariile de funcie
corespunz toare func!iilor în care persoanele respective sunt
încadrate în "ar#, la care se adaug$, dup% caz, sporurile &i
adaosurile care se acord' potrivit legii;
b) indemniza(iile din activit)*i desf+,urate ca urmare a
unei func-ii de demnitate public., stabilite potrivit legii;
c) indemniza/iile din activit01i desf23urate ca urmare a
unei func4ii alese în cadrul persoanelor juridice f5r6 scop
patrimonial;
d) remunera7ia administratorilor societ89ilor,
companiilor/societ:;ilor na<ionale =i regiilor autonome,
desemna>i/numi?i în condi@iile legii;
e) remuneraAia obBinutC de directorii cu contract de mandat
Di de membrii directoratului de la societEFile administrate în
sistem dualist Gi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum Hi drepturile cuvenite managerilor, în baza
contractului de management prevIzut de lege;
f) sumele reprezentând participarea salariaJilor la profit,
potrivit legii;
g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor
hotKrâri judecLtoreMti rNmase definitive Oi irevocabile/hotPrâri
judecQtoreRti definitive Si executorii;
h) indemnizaTiile Ui orice alte sume de aceeaVi naturW,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport Xi cazare, primite de salariaYi, potrivit legii, pe
perioada delegZrii/deta[\rii, dup] caz, în alt^ localitate, în
_ar` ai în strbinctate, în interesul serviciului, pentru partea
care depdeefte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ar, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemniza ie, prin hotrâre a Guvernului, pentru personalul
autoritilor i instituiilor publice;
(ii) în strin tate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurn , prin hot râre a Guvernului, pentru personalul român
trimis în str in tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar;
i) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport i cazare, primite de salariaii care au stabilite
raporturi de munc cu angajatori din strintate, pe perioada
delegrii/detarii, dup caz, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depete plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat personalului
român trimis în strin tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hot!râre a Guvernului, corespunz"tor
#$rii de reziden%& a angajatorului, de care ar beneficia
personalul din institu'iile publice din România dac( s-ar
deplasa în )ara respectiv*, cu respectarea prevederilor
legisla+iei europene aplicabile în domeniul securit,-ii sociale,
precum .i a acordurilor privind sistemele de securitate social/
la care România este parte;
j) indemniza0iile 1i orice alte sume de aceea2i natur3,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport 4i cazare, primite pe perioada deplas5rii, în alt6
localitate, în 7ar8 9i în str:in;tate, în interesul desf<=ur>rii
activit?@ii, astfel cum este prevAzut în raportul juridic, de
cBtre administratorii stabiliCi potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de cDtre directorii care
îEi desfFGoarH activitatea în baza contractului de mandat
potrivit legii, de cItre membrii directoratului de la
societJKile administrate în sistem dualist Li ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum Mi de cNtre manageri, în
baza contractului de management prevOzut de lege, pentru partea
care depPQeRte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în SarT, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaUie, prin hotVrâre a Guvernului, pentru personalul
autoritWXilor Yi instituZiilor publice;
(ii) în str[in\tate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurn], prin hot^râre a Guvernului, pentru personalul român
trimis în str_in`tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar;
k) indemnizaaiile bi orice alte sume de aceeaci naturd,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de

transport i cazare, primite pe perioada deplasrii în România,
în interesul desf urrii activitii, de ctre administratori
sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entit i
din str in tate, astfel cum este prev zut în raporturile
juridice respective, pentru partea care dep ete plafonul
neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat
personalului român trimis în strintate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar, prin hotrâre a Guvernului,
corespunztor rii de reziden a entitii, de care ar
beneficia personalul din instituiile publice din România dac
s-ar deplasa în ara respectiv.
(2) Nu se cuprind în baza lunar de calcul al contribu iei
asiguratorie pentru munc! sumele prev"zute la art. 142.
(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 220^5
Excep'ii specifice contribu(iei asiguratorii pentru munc)
Contribu*ia asiguratorie pentru munc+ nu se datoreaz, pentru
presta-iile suportate din bugetul asigur.rilor sociale de stat,
bugetul asigur/rilor pentru 0omaj, precum 1i din Fondul na2ional
unic de asigur3ri sociale de s4n5tate.
(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONAN6A DE URGEN78 nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 220^6
Stabilirea :i plata contribu;iei asiguratorie pentru munc<
(1) Persoanele fizice =i juridice prev>zute la art. 220^1
lit. a) au obliga?ia de a calcula contribu@ia asiguratorie
pentru muncA Bi de a o plCti la bugetul de stat, într-un cont
distinct, pânD la data de 25 inclusiv a lunii urmEtoare celei
pentru care se plFtesc veniturile sau pânG la data de 25
inclusiv a lunii urmHtoare trimestrului pentru care se plItesc
veniturile, dupJ caz. Persoanele fizice prevKzute la art. 220^1
lit. b) efectueazL plata contribuMiei pânN la data de 25 a lunii
urmOtoare celei pentru care se plPtesc veniturile.
(2) Prin excepQie de la prevederile alin. (1), persoanele
fizice care îRi desfSToarU activitatea în România Vi obWin
venituri sub formX de salarii de la angajatori care nu au sediu
social, sediu permanent sau reprezentanYZ în România [i care

datoreaz contribuiile sociale obligatorii pentru salaria ii
lor, potrivit instrumentelor juridice internaionale la care
România este parte, au obligaia de a calcula contribuia
asiguratorie pentru munc, precum i de a o plti lunar, pân la
data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se
pl tesc veniturile, numai dac exist un acord încheiat în acest
sens cu angajatorul.
(3) Calculul contribuiei asiguratorie pentru munc se
realizeaz prin aplicarea cotei prevzute la art. 220^3 asupra
bazei de calcul prevzute la art. 220^4, cu respectarea
prevederilor art. 220^5.
(4) Din contribuia asiguratorie pentru munc încasat la
bugetul de stat se distribuie lunar, pân la sfâritul lunii în
curs, o cot de:
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006
privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru
plata creanelor salariale, cu modificrile ulterioare;
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurrilor pentru
omaj;
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru
accidente de munc i boli profesionale;
d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului na!ional unic
de asigur"ri sociale de s#n$tate pentru plata concediilor
medicale;
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont
distinct.
(5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor pl%tite
de contribuabili în contul distinct &i de stingere a
obliga'iilor fiscale înregistrate de c(tre ace)tia se va stabili
prin ordin al pre*edintelui A.N.A.F.
(6) Cotele prev+zute la alin. (4) lit. a)-e) se pot modifica
prin legea anual, a bugetului de stat.
(7) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade
anterioare, reprezentând salarii sau diferen-e de salarii,
stabilite prin lege sau în baza unor hot.râri judec/tore0ti
r1mase definitive 2i irevocabile/hot3râri judec4tore5ti
definitive 6i executorii, precum 7i în cazul în care prin astfel
de hot8râri s-a dispus reîncadrarea în munc9 a unor persoane,
sumele respective se defalc: pe lunile la care se refer; <i se
aplic= prevederile legale în vigoare în acea perioad>.
Contribu?ia datorat@ potrivit legii se calculeazA Bi se plCteDte
pânE la data de 25 a lunii urmFtoare celei în care au fost
plGtite aceste sume.

(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 220^7
Depunerea Declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i eviden a
nominal a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prev zute la art. 220^1 sunt obligate s
declare contribu ia asiguratorie pentru munc, datorat potrivit
prevederilor prezentului capitol, pân la termenul de plat
prevzut la art. 220^6, prin depunerea declaraiei prevzute la
art. 147 alin. (1).
(2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade
anterioare, reprezentând salarii sau diferene de salarii,
stabilite prin lege sau în baza unor hotrâri judectoreti
rmase definitive i irevocabile/hotrâri judectoreti
definitive i executorii, precum i în cazul în care prin astfel
de hot râri s-a dispus reîncadrarea în munc! a unor persoane,
contribu"ia asiguratorie pentru munc# datorat$ potrivit legii se
declar% pân& la data de 25 a lunii urm'toare celei în care au
fost pl(tite aceste sume, prin depunerea declara)iilor
rectificative pentru lunile c*rora le sunt aferente sumele
respective.
(3) Prevederile art. 147 alin. (4)-(22) sunt aplicabile în
mod corespunz+tor.
(la 01-01-2018 Capitolul IX din Titlul V a fost completat de
Punctul 91, Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)

0123456789
*) Not: CTCE:

Reproducem mai jos prevederile articolului II din ORDONAN;A
DE URGEN<= nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat> în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017:
ART. II
Pentru prevederile titlului V „Contribu?ii sociale
obligatorii“ sunt aplicabile urm@toarele dispoziAii tranzitorii:
(1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului
fiscal 2018, contribuBiile sociale obligatorii sunt cele în
vigoare în perioada cCreia îi sunt aferente veniturile.
(2) Prevederile titlului V „ContribuDii sociale obligatorii“
se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1
ianuarie 2018.

(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
salarii/solde sau diferene de salarii/solde, pensii sau
diferen e de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor
hotrâri judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrâri
judectore ti definitive i executorii, precum i în cazul în
care prin astfel de hot râri s-a dispus reîncadrarea în munc a
unor persoane, sumele respective se defalc pe lunile la care se
refer i se aplic prevederile legale în vigoare în acea
perioad. Contribuiile sociale obligatorii datorate potrivit
legii se calculeaz, se rein la data efecturii plii, se
pltesc i se declar pân la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei în care au fost pltite aceste sume.

 !"#$%&'(

TITLUL VI
Impozitul pe veniturile ob)inute din România de nereziden*i
+i impozitul pe reprezentan,ele firmelor str-ine înfiin.ate în
România
CAP. I
Impozitul pe veniturile ob/inute din România de nereziden0i
ART. 221
Contribuabili
Nereziden1ii care ob2in venituri impozabile din România au
obliga3ia de a pl4ti impozit conform prezentului capitol 5i sunt
denumi6i în continuare contribuabili.
ART. 222
Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în
continuare impozit pe veniturile ob7inute din România de
nereziden8i, se aplic9 asupra veniturilor brute impozabile
ob:inute din România.
ART. 223
Venituri impozabile ob;inute din România
(1) Veniturile impozabile ob<inute din România, indiferent
dac= veniturile sunt primite în România sau în str>in?tate,
sunt:
a) dividende de la un rezident;
b) dobânzi de la un rezident;
c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent
în România, dac@ dobânda este o cheltuialA a sediului
permanent/a sediului permanent desemnat;
d) redevenBe de la un rezident;

e) redevene de la un nerezident care are un sediu permanent
în România, dac redeven a este o cheltuial a sediului
permanent/a sediului permanent desemnat;
f) comisioane de la un rezident;
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu
permanent în România, dac comisionul este o cheltuial a
sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
h) venituri din activiti sportive i de divertisment
desf urate în România, indiferent dac veniturile sunt primite
de c tre persoanele care particip efectiv la asemenea
activiti sau de ctre alte persoane;
i) venituri din prestarea de servicii de management sau de
consultan din orice domeniu, dac aceste venituri sunt
obinute de la un rezident sau dac veniturile respective sunt
cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
j) venituri reprezentând remuneraii primite de persoane
juridice strine care acioneaz în calitate de administrator,
fondator sau membru al consiliului de administraie al unei
persoane juridice române;
k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv
transportul internaional i prestrile de servicii accesorii
acestui transport;
l) venituri din profesii independente desfurate în România
- medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor i alte
profesii similare - în cazul când sunt ob!inute în alte condi"ii
decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioad#
ori în mai multe perioade care nu dep$%esc în total 183 de zile
pe parcursul oric&rui interval de 12 luni consecutive care se
încheie în anul calendaristic vizat;
m) venituri din premii acordate la concursuri organizate în
România;
n) Abrogat.
(la 23-03-2018 Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 223 ,
Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat' de Punctul 63,
Articolul I din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
o) venituri realizate de nereziden,i din lichidarea unei
persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidarea
unei persoane juridice române reprezint- suma excedentului
distribu.iilor în bani sau în natur/ care dep01e2te aportul la
capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se
consider3 venituri din lichidarea unei persoane juridice, din

punct de vedere fiscal, i veniturile obinute în cazul
reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele
primite ca urmare a restituirii cotei-pr i din aporturi.
Venitul impozabil reprezint diferena dintre distribuiile în
bani sau în natur efectuate peste valoarea fiscal a titlurilor
de valoare;
p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale
fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul
opera iunii de fiducie.
(2) Urm toarele venituri impozabile ob inute din România nu
sunt impozitate potrivit prezentului capitol i se impoziteaz
conform titlului II sau IV, dup caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui
sediu permanent/sediu permanent desemnat în România;
b) veniturile unei persoane juridice strine obinute din
transferul proprietilor imobiliare situate în România sau a
oricror drepturi legate de aceste proprieti, inclusiv
închirierea sau cedarea folosinei bunurilor proprietii
imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea
resurselor naturale situate în România, precum i veniturile din
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deinute la o
persoan juridic român;
c) venituri obinute din România de persoana juridic
rezident într-un stat cu care România are încheiat! o conven"ie
de evitare a dublei impuneri din activit#$i desf%&urate de
arti'ti (i sportivi;
d) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, ob)inute
dintr-o activitate dependent* desf+,urat- în România;
e) venituri primite de persoane fizice nerezidente care
ac.ioneaz/ în calitatea lor de administrator, fondator sau
membru al consiliului de administra0ie al unei persoane juridice
române;
f) veniturile din pensii definite la art. 99, în m1sura în
care pensia lunar2 dep34e5te plafonul prev6zut la art. 100;
g) veniturile unei persoane fizice nerezidente ob7inute din
închirierea sau din alt8 form9 de cedare a dreptului de
folosin:; a unei propriet<=i imobiliare situate în România, din
transferul propriet>?ilor imobiliare situate în România, din
transferul titlurilor de participare de@inute la o persoanA
juridicB românC Di din transferul titlurilor de valoare emise de
rezidenEi români;
h) venituri obFinute din România de persoane fizice
rezidente într-un stat cu care România are încheiatG o convenHie

de evitare a dublei impuneri în calitate de artiti sau
sportivi.
i) venituri obinute la jocurile de noroc practicate în
România, definite la art. 108 alin. (3).
(la 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 223 , Capitolul I
, Titlul VI a fost completat de Punctul 64, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 18 din 15 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din
administrarea masei patrimoniale de ctre fiduciar, altele decât
remuneraia acestuia, este stabilit în funcie de natura
venitului respectiv i supus impunerii conform prezentului
titlu, respectiv titlurilor II i IV, dup caz. Obliga iile
fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de
fiduciar.
(4) Persoana fizic sau juridic care realizeaz venituri ca
urmare a activitii desfurate în România în calitate de
artist de spectacol sau sportiv, din activitile artistice i
sportive, indiferent dac acestea sunt pltite direct artistului
sau sportivului ori unei tere pri care acioneaz în numele
acelui artist sau sportiv, are obligaia s calculeze, s
declare !i s" pl#teasc$ impozit conform regulilor stabilite în
titlul II sau IV, dup% caz, dac& pl'titorul de venit se afl(
într-un stat str)in.
---------Alin. (4) al art. 223 a fost introdus de pct. 6 al art. unic
din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat* în MONITORUL
OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeaz+ art. I
din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat/
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct. 34^1.
ART. 224
Re0inerea impozitului din veniturile impozabile ob1inute din
România de nereziden2i
(1) Impozitul datorat de nereziden3i pentru veniturile
impozabile ob4inute din România se calculeaz5, se re6ine, se
declar7 8i se pl9te:te la bugetul de stat de c;tre pl<titorii de
venituri. Impozitul re=inut se declar> pân? la termenul de plat@
a acestuia la bugetul de stat.
(2) Prin excepAie de la prevederile alin. (1), impozitul
datorat de nerezidenBi, membri în asocierea/entitatea
transparentC fiscal, care desfDEoarF activitate în România,

pentru veniturile impozabile obinute din România, se
calculeaz, se re ine, se pltete la bugetul de stat i se
declar de ctre persoana desemnat din cadrul
asocierii/entit ii transparente fiscal, prev zut la art. 233
i art. 234 alin. (1). Reinerea la surs nu se aplic în cazul
contribuabililor nerezideni a cror activitate în cadrul
asocierii/entitii transparente fiscal genereaz un sediu
permanent în România.
(3) Prin plat a unui venit se înelege îndeplinirea
obligaiei de a pune fonduri la dispoziia creditorului în
maniera stabilit prin contract sau prin alte înelegeri
convenite între pri care conduc la stingerea obligaiilor
contractuale.
(4) Impozitul datorat se calculeaz prin aplicarea
urm toarelor cote asupra veniturilor brute:
a) Abrogat.
(la 23-03-2018 Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 224 ,
Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat! de Punctul 65,
Articolul I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
b) 5% pentru veniturile din dividende prev&zute la art. 223
alin. (1) lit. a);
---------Lit. b) a alin. (4) al art. 224 a fost modificat' de pct. 35
al art. I din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
c) 50% pentru veniturile prev,zute la art. 223 alin. (1)
lit. b)-g), i), k), l) -i o), dac. veniturile sunt pl/tite întrun cont dintr-un stat cu care România nu are încheiat un
instrument juridic în baza c0ruia s1 se realizeze schimbul de
informa2ii. Aceste prevederi se aplic3 numai în situa4ia în care
veniturile de natura celor prev5zute la art. 223 alin. (1) lit.
b)-g), i), k), l) 6i o) sunt pl7tite ca urmare a unor tranzac8ii
calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3);
d) 16% în cazul oric9ror altor venituri impozabile ob:inute
din România, a;a cum sunt enumerate la art. 223 alin. (1).
(5) Impozitul se calculeaz<, respectiv se re=ine în momentul
pl>?ii venitului, se declar@ Ai se plBteCte la bugetul de stat
pânD la data de 25 inclusiv a lunii urmEtoare celei în care s-a
plFtit venitul. Impozitul se calculeazG, se reHine, se declarI
Ji se plKteLte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb

al pieei valutare comunicat de Banca Na ional a României,
pentru ziua în care se efectueaz plata venitului ctre
nerezideni. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au
fost pltite acionarilor sau asociailor pân la sfâr itul
anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale,
impozitul pe dividende se declar
i se pltete pân la data de
25 ianuarie a anului urmtor, respectiv pân la data de 25 a
primei luni a anului fiscal modificat, urmtor anului în care sau aprobat situaiile financiare anuale, dup caz. Impozitul nu
se calculeaz, nu se reine i nu se pltete la bugetul de stat
pentru dividendele distribuite i nepltite pân la sfâritul
anului în care s-au aprobat situaiile financiare anuale, dac
în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului
fiscal modificat, dup! caz, persoana juridic" str#in$
beneficiar% a dividendelor îndepline&te condi'iile prev(zute la
art. 229 alin. (1) lit. c).
---------Alin. (5) al art. 224 a fost modificat de pct. 7 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz* art. I din ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 35^1.
(6) Pentru veniturile sub form/ de dobânzi la depozitele la
vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de
depozit 0i alte instrumente de economisire la b1nci 2i la alte
institu3ii de credit autorizate 4i situate în România, impozitul
se calculeaz5 6i se re7ine de c8tre pl9titorii de astfel de
venituri la momentul înregistr:rii în contul curent sau în
contul de depozit al titularului, respectiv la momentul
r;scump<r=rii, în cazul certificatelor de depozit >i al
instrumentelor de economisire. Plata ?i declararea impozitului
pentru veniturile din dobânzi se fac lunar, pân@ la data de 25
inclusiv a lunii urmAtoare înregistrBrii/rCscumpDrErii.
(7) Reînnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va
fi asimilatF cu constituirea unui nou depozit/achiziGionarea
unui nou instrument de economisire.
(8) Impozitul asupra dobânzilor capitalizate se calculeazH
de plItitorul acestor venituri în momentul înregistrJrii în
contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv
în momentul rKscumpLrMrii în cazul unor instrumente de
economisire sau în momentul în care dobânda se transformN în
împrumut ori în capital, dupO caz.
(9) Pentru orice venit impozitul care trebuie rePinut, în
conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.

ART. 225
Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obinute din
România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European
(1) Veniturile reprezentând dobânzi obinute din România de
o persoan juridic rezident într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European, stat cu care
România are încheiat o convenie pentru evitarea dublei
impuneri, cu excep ia dobânzilor care intr sub inciden a
prevederilor cap. V din prezentul titlu, se impun cu cota i în
condi iile prevzute de convenia aplicabil, dac persoana
juridic prezint un certificat de reziden fiscal valabil.
(2) Persoana juridic rezident într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, care obine
venituri reprezentând dobânzi în condiiile prevzute la alin.
(1), poate opta pentru regularizarea impozitului pltit conform
alin. (1) prin declararea i plata impozitului pe profit pentru
profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor
stabilite în titlul II. Impozitul reinut la surs potrivit
alin. (1) constituie plat! anticipat" în contul impozitului pe
profit #i se scade din impozitul pe profit datorat.
(3) Constituie plat$ anticipat% în contul impozitului pe
profit &i se scade din impozitul pe profit datorat 'i impozitul
re(inut la surs) conform prevederilor art. 224, în condi*iile în
care persoana juridic+ rezident, într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spa-iului Economic European, stat cu care
România are încheiat. o conven/ie pentru evitarea dublei
impuneri, prezint0 certificatul de reziden12 fiscal3 ulterior
realiz4rii venitului.
(4) Veniturile reprezentând dobânzi ob5inute din România de
o persoan6 juridic7 rezident8 într-un stat al Uniunii Europene
sau al Spa9iului Economic European cu care România nu are
încheiat: o conven;ie de evitare a dublei impuneri se impun
conform prevederilor art. 224. Dac< persoana juridic= prev>zut?
în prezentul alineat este rezident@ a unui stat din Uniunea
EuropeanA sau din SpaBiul Economic European cu care este
încheiat un instrument juridic în baza cCruia sD se realizeze
schimbul de informaEii, aceastF persoanG poate opta pentru
regularizarea impozitului plHtit conform prevederilor art. 224
prin declararea Ii plata impozitului pe profit pentru profitul
impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite
în titlul II. Impozitul reJinut la sursK conform prevederilor
art. 224 constituie platL anticipatM în contul impozitului pe
profit Ni se scade din impozitul pe profit datorat.

ART. 226
Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din
activit i independente impozabile în România obinute de
persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European
(1) Veniturile din activiti independente care sunt
obinute din România de o persoan fizic rezident într-un stat
membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European,
stat cu care România are încheiat o conven ie de evitare a
dublei impuneri i care prezint un certificat de reziden
fiscal, se vor impune cu cota i/sau în condiiile prevzute de
convenia aplicabil.
(2) Persoana fizic rezident într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European, stat cu care
România are încheiat o convenie de evitare a dublei impuneri,
care obine venituri din activiti independente în condiiile
prev zute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea
impozitului pl!tit conform alin. (1) prin declararea "i plata
impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor
venituri, conform regulilor stabilite în titlul IV. Impozitul
re#inut la surs$ potrivit alin. (1) constituie plat% anticipat&
în contul impozitului pe venit 'i se scade din impozitul pe
venit datorat.
(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile
reziden(ilor români, constituie plat) anticipat* în contul
impozitului pe venit +i se scade din impozitul pe venit datorat
,i impozitul re-inut la surs. conform prevederilor art. 224 în
condi/iile în care persoana fizic0 rezident1 într-un stat membru
al Uniunii Europene sau al Spa2iului Economic European, stat cu
care România are încheiat3 o conven4ie pentru evitarea dublei
impuneri, prezint5 certificatul de reziden67 fiscal8 ulterior
realiz9rii venitului.
(4) Veniturile din activit:;i independente ob<inute din
România de o persoan= fizic> rezident? într-un stat al Uniunii
Europene sau a Spa@iului Economic European, stat cu care România
nu are încheiatA o convenBie de evitare a dublei impuneri, se
impun conform prevederilor art. 224. DacC persoana fizicD
prevEzutF în prezentul alineat este rezidentG a unui stat al
Uniunii Europene sau a SpaHiului Economic European cu care este
încheiat un instrument juridic în baza cIruia sJ se realizeze
schimbul de informaKii, aceastL persoanM poate opta pentru
regularizarea impozitului plNtit conform art. 224 prin
declararea Oi plata impozitului pe venit pentru venitul
impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite

în titlul IV. Impozitul reinut la surs potrivit art. 224
constituie plat anticipat în contul impozitului pe venit.
ART. 227
Reinerea impozitului din veniturile obinute din România de
persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau
într-un stat cu care România are încheiat o convenie de
evitare a dublei impuneri din activit i desf urate de arti ti
i sportivi
(1) Veniturile obinute de artiti sau sportivi, persoane
fizice sau juridice, rezideni într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat cu care România are încheiat o
convenie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitile
desfurate în aceast calitate în România i în condiiile
prevzute în convenie se impun cu o cot de 16%, aplicat
asupra veniturilor brute. Impozitul se calculeaz, respectiv se
reine în momentul pl !ii venitului, se declar" #i se pl$te%te
la bugetul de stat pân& la data de 25 inclusiv a lunii urm'toare
celei în care s-a pl(tit venitul. Impozitul se calculeaz), se
re*ine, se declar+ ,i se pl-te.te, în lei, la bugetul de stat,
la cursul de schimb al pie/ei valutare comunicat de Banca
Na0ional1 a României pentru ziua în care se efectueaz2 plata
venitului c3tre nereziden4i. Obliga5ia calcul6rii, re7inerii,
declar8rii 9i pl:;ii impozitului la bugetul de stat revine
pl<titorului de venit.
(2) Persoana juridic= rezident> într-un stat membru al
Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiat?
o conven@ie de evitare a dublei impuneri care obAine venituri
din activitBCi desfDEurate în România de artiFti de spectacol
sau sportivi poate opta pentru regularizarea impozitului plGtit
conform alin. (1) prin declararea Hi plata impozitului pe profit
pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform
regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reIinut la sursJ
potrivit alin. (1) constituie platK anticipatL în contul
impozitului anual pe profit Mi se scade din impozitul pe profit
datorat.
(3) Persoana fizicN rezidentO într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat cu care România are încheiatP o
convenQie de evitare a dublei impuneri care realizeazR venituri
din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv,
din activitSTile artistice Ui sportive, indiferent dacV acestea
sunt plWtite direct artistului sau sportivului ori unei terXe
pYrZi care ac[ioneaz\ în numele acelui artist sau sportiv poate
opta pentru regularizarea impozitului pl]tit conform alin. (1)
prin declararea ^i plata impozitului pe venit pentru venitul
impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite

în titlul IV. Impozitul reinut la surs potrivit alin. (1)
constituie plat anticipat în contul impozitului anual pe venit
i se scade din impozitul pe venit datorat.
ART. 228
Venituri neimpozabile în România
Urmtoarele venituri nu sunt impozabile în România:
a) veniturile obinute de organismele nerezidente de
plasament colectiv fr personalitate juridic sau de alte
organisme asimilate acestora, recunoscute de autoritatea
competent de reglementare care autorizeaz activitatea pe acea
pia , din transferul titlurilor de valoare, respectiv al
titlurilor de participare, deinute direct sau indirect într-o
persoan juridic român;
b) veniturile obinute de nerezideni pe piee de capital
strine din transferul titlurilor de participare, deinute la o
persoan juridic român, precum i din transferul titlurilor de
valoare, emise de rezideni români;
c) venitul obinut de la un fiduciar rezident de ctre un
beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor
nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în
cadrul operaiunii de fiducie.
ART. 229
Scutiri de la impozitul prevzut în prezentul capitol
(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile ob inute din
România de nereziden!i urm"toarele venituri:
a) dobânda aferent# instrumentelor de datorie public$ în lei
%i în valut&, veniturile ob'inute din tranzac(iile cu
instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea
opera)iunilor de administrare a riscurilor asociate obliga*iilor
de natura datoriei publice guvernamentale +i veniturile ob,inute
din tranzac-ionarea titlurilor de stat .i a obliga/iunilor emise
de c0tre unit12ile administrativ-teritoriale, în lei 3i în
valut4, pe pia5a intern6 7i/sau pe pie8ele financiare
interna9ionale, precum :i dobânda aferent; instrumentelor emise
de c<tre Banca Na=ional> a României în scopul atingerii
obiectivelor de politic? monetar@ Ai veniturile obBinute din
tranzacCionarea valorilor mobiliare emise de cDtre Banca
NaEionalF a României;
b) dobânda la instrumente/titluri de creanGH emise de
societIJile române, constituite potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatK, cu modificLrile Mi completNrile ulterioare, dacO
instrumentele/titlurile de creanPQ sunt emise în baza unui
prospect aprobat de autoritatea de reglementare competentR Si
dobânda este plTtitU unei persoane care nu este o persoanV

afiliat a emitentului instrumentelor/titlurilor de crean
respective;
c) dividendele pltite de o persoan juridic român sau
persoan juridic cu sediul social în România, înfiin at
potrivit legisla iei europene, unei persoane juridice rezidente
într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu
permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii
Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene,
dac :
1. persoana juridic strin beneficiar a dividendelor
îndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
(i) este rezident într-un stat membru al Uniunii Europene
i are una dintre formele de organizare prevzute în anexa nr. 1
la titlul II;
(ii) este considerat a fi rezident a statului membru al
Uniunii Europene, în conformitate cu legislaia fiscal a
statului respectiv i, în temeiul unei convenii privind
evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat ter, nu se
consider c este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii
Europene;
(iii) pl!te"te, în conformitate cu legisla#ia fiscal$ a unui
stat membru, f%r& posibilitatea unei op'iuni sau except(ri, unul
dintre impozitele prev)zute în anexa nr. 2 la titlul II sau un
impozit similar impozitului pe profit reglementat la titlul II;
(iv) de*ine minimum 10% din capitalul social al
întreprinderii persoan+ juridic, român- pe o perioad.
neîntrerupt/ de cel pu0in un an, care se încheie la data pl12ii
dividendului.
2. beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei
persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii
Europene situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar
persoana juridic3 str4in5 pentru care sediul permanent î6i
desf78oar9 activitatea trebuie s: întruneasc; cumulativ
condi<iile prev=zute la pct. 1, subpct. (i)-(iv) >i profiturile
înregistrate de sediul permanent s? fie impozabile în statul
membru în care acesta este stabilit, în baza unei conven@ii
pentru evitarea dublei impuneri sau în baza legislaAiei interne
a acelui stat membru;
3. persoana juridicB românC care plDteEte dividendul
îndeplineFte cumulativ urmGtoarele condiHii:
(i) este o societate înfiinIatJ în baza legii române Ki are
una dintre urmLtoarele forme de organizare: societate pe
acMiuni, societate în comanditN pe acOiuni, societate cu
rPspundere limitatQ, societate în nume colectiv, societate în
comanditR simplS;

(ii) pltete impozit pe profit, potrivit prevederilor
titlului II, f r posibilitatea unei opiuni sau exceptri.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridic cu sediul
social în România, înfiinat potrivit legisla iei europene,
care pl te te dividendul, trebuie s pl teasc impozit pe
profit, potrivit prevederilor titlului II, fr posibilitatea
unei opiuni sau exceptri;

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obinute din
România, ca urmare a participrii la festivalurile naionale i
internaionale artistice, culturale i sportive finanate din
fonduri publice;
e) premiile acordate elevilor i studenilor nerezideni la
concursurile finanate din fonduri publice;
f) veniturile persoanelor juridice strine care desf oar!
în România activit"#i de consultan$% în cadrul unor acorduri de
finan&are gratuit', încheiate de Guvernul României/autorit()i
publice cu alte guverne/autorit*+i publice sau organiza,ii
interna-ionale guvernamentale ori neguvernamentale;
g) veniturile din dobânzi .i redeven/e, care intr0 sub
inciden1a cap. V din prezentul titlu;
h) dobânzile 2i/sau dividendele pl3tite c4tre fonduri de
pensii, astfel cum sunt ele definite în legisla5ia statului
membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Spa6iului
Economic European, cu condi7ia existen8ei unui instrument
juridic în baza c9ruia s: se realizeze schimbul de informa;ii;
i) veniturile ob<inute de persoane fizice nerezidente ca
urmare a particip=rii în alt stat la un joc de noroc, ale c>rui
fonduri de câ?tiguri provin @i din România.
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplicA unui demers
sau unor serii de demersuri care, fiind întreprinse cu scopul
principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obBine un
avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului
prezentului articol, nu sunt oneste având în vedere toate
faptele Ci circumstanDele relevante. Un demers poate cuprinde
mai multe etape sau pErFi. În înGelesul prezentului alineat, un
demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind
oneste în mHsura în care nu sunt întreprinse din motive
comerciale valabile care reflectI realitatea economicJ.
DispoziKiile prezentului alineat se completeazL cu prevederile
existente în legislaMia internN sau în acorduri referitoare la

prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a
abuzurilor.
ART. 230
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
conveniilor de evitare a dublei impuneri i a legisla iei
Uniunii Europene
(1) În înelesul art. 224, dac un contribuabil este
rezident al unei ri cu care România a încheiat o convenie
pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplic
venitului impozabil ob inut de c tre acel contribuabil din
România nu poate dep i cota de impozit prev zut în convenia
care se aplic asupra acelui venit. În situaia în care sunt
cote diferite de impozitare în legislaia intern sau în
conveniile de evitare a dublei impuneri, se aplic cotele de
impozitare mai favorabile. Dac un contribuabil este rezident al
unei ri din Uniunea European, cota de impozit care se aplic
venitului impozabil obinut de acel contribuabil din România
este cota mai favorabil prevzut în legislaia intern ,
legisla!ia Uniunii Europene sau în conven"iile de evitare a
dublei impuneri. Legisla#ia Uniunii Europene se aplic$ în
rela%ia României cu statele membre ale Uniunii Europene,
respectiv cu statele cu care Uniunea European& are încheiate
acorduri de stabilire a unor m'suri echivalente.
(2) Pentru aplicarea prevederilor conven(iei de evitare a
dublei impuneri )i a legisla*iei Uniunii Europene, nerezidentul
are obliga+ia de a prezenta pl,titorului de venit, în momentul
pl-.ii venitului, certificatul de reziden/0 fiscal1 eliberat de
c2tre autoritatea competent3 din statul s4u de reziden56, precum
7i, dup8 caz, o declara9ie pe propria r:spundere în care se
indic; îndeplinirea condi<iei de beneficiar în situa=ia
aplic>rii legisla?iei Uniunii Europene. Dac@ certificatul de
rezidenAB fiscalC, respectiv declaraDia ce va indica calitatea
de beneficiar nu se prezintE în acest termen, se aplicF
prevederile prezentului titlu. În momentul prezentGrii
certificatului de rezidenHI fiscalJ Ki, dupL caz, a declaraMiei
prin care se indicN calitatea de beneficiar se aplicO
prevederile convenPiei de evitare a dublei impuneri sau ale
legislaQiei Uniunii Europene Ri se face regularizarea
impozitului în cadrul termenului legal de prescripSie. În acest
sens, certificatul de rezidenTU fiscalV trebuie sW menXioneze cY
beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripZie,
reziden[a fiscal\ în statul contractant cu care este încheiat]
conven^ia de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii
Europene sau într-un stat cu care Uniunea European_ are încheiat
un acord de stabilire a unor m`suri echivalente pentru toata

perioada în care s-au realizat veniturile din România. Calitatea
de beneficiar în scopul aplicrii legislaiei Uniunii Europene
va fi dovedit prin certificatul de reziden fiscal i, dup
caz, declaraia pe propria r spundere a acestuia de îndeplinire
cumulativ a condi iilor referitoare la: perioada minim de
de inere, condiia de participare minim în capitalul persoanei
juridice române, încadrarea în una dintre formele de organizare
prevzute în titlul II sau în prezentul titlu, dup caz,
calitatea de contribuabil pltitor de impozit pe profit sau un
impozit similar acestuia, fr posibilitatea unei opiuni sau
exceptri. Certificatul de reziden fiscal prezentat în cursul
anului pentru care se fac plile este valabil i în primele 60
de zile calendaristice din anul urmtor, cu excepia situaiei
în care se schimb condi!iile de reziden"#.
(3) Persoanele fizice care sosesc în România $i au o %edere
în statul român pe o perioad& sau mai multe perioade ce dep'(esc
în total 183 de zile, pe parcursul oric)rui interval de 12 luni
consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat au
obliga*ia complet+rii formularelor prev,zute la alin. (7), la
termenele stabilite prin norme.
(4) În cazul în care s-au f-cut re.ineri de impozit ce
dep/0esc cotele din conven1iile de evitare a dublei impuneri,
respectiv din legisla2ia Uniunii Europene, suma impozitului
re3inut în plus se restituie potrivit prevederilor Codului de
procedur4 fiscal5.
(5) Intermediarii, defini6i potrivit legisla7iei în materie,
prin care persoanele fizice nerezidente ob8in venituri din
transferul titlurilor de valoare emise de reziden9i români au
urm:toarele obliga;ii:
a) s< solicite organului fiscal din România codul de
identificare fiscal= pentru persoana nerezident> care nu de?ine
acest num@r;
b) sA pBstreze originalul sau copia legalizatC a
certificatului de rezidenDE fiscalF sau un alt document eliberat
de cGtre o altH autoritate decât cea fiscalI, care are atribuJii
în domeniul certificKrii rezidenLei conform legislaMiei interne
a acelui stat, însoNit/însoOitP de o traducere autorizatQ în
limba românR;
c) sS calculeze câTtigul/pierderea la fiecare tranzacUie
efectuatV pentru contribuabilul persoanW fizicX nerezidentY;
d) sZ calculeze totalul câ[tigurilor/pierderilor pentru
tranzac\iile efectuate în cursul anului pentru fiecare
contribuabil persoan] fizic^ nerezident_;
e) s` transmita în formb scrisc cdtre fiecare contribuabil
persoane fizicf nerezidentg informahiile privind totalul
câitigurilor/pierderilor, pentru tranzacjiile efectuate în

cursul anului fiscal, pân la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului curent pentru anul anterior;
(la 23-03-2018 Litera e) din Alineatul (5) , Articolul 230 ,
Capitolul I , Titlul VI a fost modificat de Punctul 66,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
f) s depun anual, pân la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent
o declara ie informativ privind totalul
câ tigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.
(la 23-03-2018 Litera f) din Alineatul (5) , Articolul 230 ,
Capitolul I , Titlul VI a fost modificat de Punctul 66,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
Persoana fizic nerezident nu are obligaia de a declara
câtigurile/pierderile, pentru tranzaciile efectuate în cursul
anului, dac prin convenia de evitare a dublei impuneri
încheiat între România i statul de reziden al persoanei
fizice nerezidente nu este menionat dreptul de impunere pentru
România i respectiva persoan prezint certificatul de
reziden ! fiscal".
(6) Macheta certificatului de reziden#$ fiscal% pentru
persoane rezidente în România, precum &i termenul de depunere de
c'tre nereziden(i a documentelor de reziden)* fiscal+, emise de
autoritatea din statul de reziden,- al acestora, se stabilesc
prin norme.
(7) Machetele Chestionar pentru stabilirea reziden.ei
fiscale a persoanei fizice la sosirea în România /i Chestionar
pentru stabilirea reziden0ei fiscale a persoanei fizice la
plecarea din România se stabilesc prin norme.
ART. 231
Declara1ii anuale privind re2inerea la surs3
(1) Pl4titorii de venituri cu regim de re5inere la surs6 a
impozitelor, cu excep7ia pl8titorilor de venituri din salarii,
conform prezentului titlu, au obliga9ia s: depun; o declara<ie
privind calcularea =i re>inerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit la organul fiscal competent, pân? la data de
31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
(la 23-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 231 , Capitolul I ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din
ORDONAN@A DE URGENAB nr. 18 din 15 martie 2018, publicatC în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

(2) Abrogat.
(la 30-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 231 , Capitolul I
, Titlul VI a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
ART. 232
Certificatele de atestare a impozitului pltit de
nerezideni
(1) Orice nerezident poate depune o cerere la organul fiscal
competent, prin care va solicita eliberarea certificatului de
atestare a impozitului pltit ctre bugetul de stat.
(2) Organul fiscal competent are obligaia de a elibera
certificatul de atestare a impozitului pl tit de nereziden i.
(3) Forma cererii i a certificatului de atestare a
impozitului pl tit de nerezident, precum i condiiile de
depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.
CAP. II
Asocieri/Entiti care desfoar activitate/obine venituri
în/din România
ART. 233
Asociere/Entitate transparent fiscal fr personalitate
juridic, constituit conform legislaiei din România i care
desfoar activitate în România
(1) Asocierea/Entitatea transparent fiscal f r!
personalitate juridic" se poate constitui între persoane
nerezidente sau între una sau mai multe persoane nerezidente #i
una sau mai multe persoane rezidente.
(2) Orice asociere/entitate transparent$ fiscal f%r&
personalitate juridic' ce î(i desf)*oar+ activitatea în România
trebuie s, desemneze unul dintre asocia-i/participan.i, dup/
caz, care s0 îndeplineasc1 obliga2iile ce îi revin fiec3rui
asociat/participant potrivit prezentului titlu. Persoana
desemnat4 este responsabil5 pentru:
a) înregistrarea fiec6rui asociat/participant dac7 acesta nu
de8ine un cod de identificare fiscal9 atribuit de organul fiscal
din România;
b) conducerea eviden:ei contabile a asocierii/entit;<ii =i
p>strarea/arhivarea documentelor justificative aferente
activit?@ii asocierii, în condiAiile legii;
c) furnizarea de informaBii în scris, pe bazC de decont de
asociere, cDtre fiecare asociat/participant, persoanE juridicF

sau fizic, cu privire la partea din veniturile i/sau
cheltuielile realizate/efectuate care îi sunt repartizate în
baza contractului de asociere; decontul de asociere pe baza
c ruia se repartizeaz veniturile/cheltuielile reprezint
document justificativ la nivel de asociat/participant;
d) deinerea i prezentarea autoritii competente din
România a contractului de asociere care cuprinde date
referitoare la p r ile contractante, obiectul de activitate al
asocierii/entit ii, cota de participare în asociere/entitate a
fiec rui asociat/participant, dovada înregistrrii la organul
fiscal competent din România a sediului permanent al
asociatului/participantului nerezident i certificatul de
reziden fiscal al fiecrui asociat/participant nerezident.
Contractul de asociere se înregistreaz la organul fiscal
competent în raza cruia este înregistrat asociatul desemnat
pentru îndeplinirea obligaiilor fiscale ale asocierii;
e) calculul, reinerea, plata la bugetul statului i
declararea impozitul pentru veniturile cu regim de reinere la
surs datorat de fiecare asociat/participant nerezident potrivit
conveniei de evitare a dublei impuneri, respectiv a prezentului
cod, dup caz;
f) îndeplinirea obligaiilor privind depunerea declaraiei
prevzute la art. 231 alin. (1), pentru veniturile cu regim de
re inere la surs!.
(3) Impozitul re"inut la surs# de persoana desemnat$ din
cadrul asocierii/entit%&ii transparente fiscal f'r(
personalitate juridic), prev*zut+ la alin. (1) este impozit
final. Impozitul se calculeaz,, respectiv se re-ine în momentul
pl./ii venitului, se declar0 1i se pl2te3te la bugetul de stat
pân4 la data de 25 inclusiv a lunii urm5toare celei în care s-a
pl6tit venitul. Impozitul se calculeaz7, se re8ine, se declar9
:i se pl;te<te, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb
al pie=ei valutare comunicat de Banca Na>ional? a României,
pentru ziua în care se efectueaz@ plata venitului cAtre
nerezidenBi.
(4) Asociatul/Participantul nerezident, persoanC juridicD
sau fizicE, ce desfFGoarH activitate în România prin intermediul
unui sediu permanent/sediu permanent desemnat, respectiv obIine
venituri pentru care România are drept de impunere, precum Ji
asociatul/participantul persoanK juridicL sau fizicM, rezident
în România are obligaNia de a calcula, plOti Pi declara
impozitul pe profit/venit pentru profitul impozabil/venitul net
impozabil, potrivit titlului II sau IV, dupQ caz, pe baza
veniturilor Ri cheltuielilor determinate de operaSiunile
asocierii.

ART. 234
Asociere/Entitate nerezident constituit conform
legislaiei unui stat strin i care desfoar
activitate/obine venituri în/din România
(1) Asocierea/Entitatea nerezident care nu este tratat ca
rezident în scopuri fiscale în statul str in în care este
înregistrat este considerat asociere/entitate transparent
fr personalitate juridic din punct de vedere fiscal în
România. Acesteia îi sunt aplicabile prevederile art. 233, dac
cel puin unul dintre asociai/participani nerezideni
desfoar activitate în România prin intermediul unui sediu
permanent, respectiv obine venituri pentru care România are
drept de impunere.
(2) Pentru veniturile impozabile obinute din România de
asocierea/entitatea nerezident care nu este tratat ca
rezident în scopuri fiscale în statul str in în care este
înregistrat!, pl"titorul de venit din România calculeaz#,
re$ine, pl%te&te la bugetul statului 'i declar( impozitul pentru
veniturile cu regim de re)inere la surs* datorat de fiecare
asociat/participant nerezident potrivit conven+iei de evitare a
dublei impuneri, respectiv prezentului cod, dup, caz.
(3) Asocierea/Entitatea nerezident- tratat. ca rezident/ în
scopuri fiscale în statul str0in în care este înregistrat1, stat
cu care România are încheiat2 conven3ie de evitare a dublei
impuneri, nu este considerat4 asociere/entitate transparent5
f6r7 personalitate juridic8 din punct de vedere fiscal în
România, fiind impus9 pentru profitul impozabil/venitul brut,
dup: caz, care îi revine acestei asocieri/entit;<i potrivit
conven=iei de evitare a dublei impuneri, respectiv titlului II.
(4) Prevederile referitoare la persoana juridic> str?in@
care desfABoarC activitate prin intermediul unui sediu permanent
în România se aplicD Ei asocierii/entitFGii nerezidente tratatH
ca rezidentI în scopuri fiscale în statul strJin cu care România
are încheiatK convenLie de evitare a dublei impuneri dacM
asocierea/entitatea desfNOoarP activitate în România printr-un
sediu permanent.
(5) Pentru a beneficia de prevederile convenQiei de evitare
a dublei impuneri încheiate de România cu statul strRin,
asocierea/entitatea nerezidentS tratatT ca rezidentU în scopuri
fiscale în statul strVin în care este înregistratW trebuie sX
prezinte certificatul de rezidenYZ fiscal[ emis de autoritatea
competent\ a statului str]in.
(6) Prevederile prezentului articol ^i ale art. 233 nu se
aplic_ organismelor de plasament colectiv f`ra personalitate
juridicb sau altor organisme asimilate acestora, constituite
potrivit legislaciei în materie di fondurilor de pensii,
constituite potrivit legislaeiei în materie.

CAP. III
Impozitul pe reprezentane
ART. 235
Contribuabili
Reprezentan a unei/unor persoane juridice strine,
autorizat s funcioneze în România, potrivit legii, are
obligaia de a plti un impozit anual, conform prezentului
capitol.
(la 01-01-2018 Articolul 235 din Capitolul III , Titlul VI a
fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANA nr. 25
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din
31 august 2017)
ART. 236
Stabilirea impozitului
(1) Impozitul pe reprezentan
pentru un an fiscal este de
18.000 lei.
(2) În cazul reprezentan ei unei/unor persoane juridice
str ine, care se înfiineaz sau desfiineaz în cursul unui an
fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculeaz
proporional cu numrul de luni de existen a reprezentanei în
anul fiscal respectiv.
(la 01-01-2018 Articolul 236 din Capitolul III , Titlul VI a
fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANA nr. 25
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din
31 august 2017)
ART. 237
Plata impozitului i depunerea declaraiei fiscale
(1) Reprezentana unei/unor persoane juridice strine are
obligaia s declare i s! pl"teasc# impozitul pe reprezentan$%
la bugetul de stat pân& în ultima zi a lunii februarie inclusiv
a anului de impunere.
(2) Reprezentan'a unei/unor persoane juridice str(ine
înfiin)at* în România în cursul unei luni din anul de impunere
are obliga+ia s, calculeze, s- depun. declara/ia fiscal0 la
organul fiscal competent 1i s2 pl3teasc4 impozitul pentru anul
de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta
a fost înfiin5at6. Impozitul se calculeaz7 începând cu data de 1
a lunii în care aceasta a fost înfiin8at9 pân: la sfâr;itul
anului respectiv.

(3) Reprezentana unei/unor persoane juridice strine
desfiin at din România în cursul anului de impunere are
obligaia s recalculeze impozitul pe reprezentan i s depun
declara ia fiscal la organul fiscal competent în termen de 30
de zile de la data la care aceasta a fost desfiin at.
Reprezentana recalculeaz impozitul anual pentru perioada de
activitate de la începutul anului pân la data de 1 a lunii
urmtoare celei în care se desfiineaz.
(4) Reprezentanele sunt obligate s conduc evidena
contabil prevzut de legislaia în vigoare din România.
(la 01-01-2018 Articolul 237 din Capitolul III , Titlul VI a
fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANA nr. 25
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din
31 august 2017)
CAP. IV
Abrogat.
(la 30-03-2018 Capitolul IV , Titlul VI a fost abrogat de
Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN ! nr. 25 din 29
martie 2018, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
ART. 238
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 238 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN#A DE URGEN$%
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 239
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 239 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN'A DE URGEN()
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 240
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 240 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN+A DE URGEN,-

nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 241
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 241 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN 
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 242
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 242 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 243
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 243 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 244
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 244 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 245
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 245 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 246
Abrogat.

(la 30-03-2018 Articolul 246 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN 
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 247
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 247 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 248
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 248 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 249
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 249 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN 
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 250
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 250 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 251
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 251 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 252
Abrogat.

(la 30-03-2018 Articolul 252 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN 
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 253
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 253 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
ART. 254
Abrogat.
(la 30-03-2018 Articolul 254 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
291 din 30 martie 2018)
CAP. V
Redeven e i dobânzi la întreprinderi asociate
ART. 255
Sfera de aplicare i procedura
(1) Plile de dobânzi i redevene ce provin din România
sunt exceptate de la orice impozite aplicate asupra acelor pli
în România, fie prin reinere la surs, fie prin declarare, cu
condiia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenelor
s fie o societate din alt stat membru sau un sediu permanent,
situat în alt stat membru, al unei societi dintr-un stat
membru.
(2) O plat fcut de o societate rezident în România sau
de c tre un sediu permanent situat în România trebuie s! fie
considerat" ca provenind din România, denumit# în continuare
stat surs$.
(3) Un sediu permanent este tratat ca pl%titor al dobânzilor
sau redeven&elor doar în m'sura în care acele pl()i reprezint*
cheltuieli deductibile fiscal pentru sediul permanent din
România.
(4) O societate a unui stat membru va fi tratat+ ca
beneficiar efectiv al dobânzilor ,i redeven-elor doar dac.
prime/te acele pl01i pentru beneficiul s2u propriu, 3i nu ca un
intermediar pentru o alt4 persoan5, cum ar fi un agent, un
fiduciar sau semnatar autorizat.
(5) Un sediu permanent trebuie s6 fie tratat ca beneficiar
efectiv al dobânzilor sau redeven7elor:

a) dac creana, dreptul sau utilizarea informa iei, în
legtur cu care iau natere plile de dobânzi sau redevene,
este efectiv legat de acel sediu permanent; i
b) dac pl ile de dobânzi sau redevene reprezint venituri
cu privire la care acel sediu permanent este supus, în statul
membru în care este situat, unuia dintre impozitele menionate
la art. 258 lit. a) pct. (iii) sau, în cazul Belgiei,
impozitului nerezidenilor/belasting der niet-verblijfhouders
ori, în cazul Spaniei, impozitului asupra venitului
nerezidenilor sau unui impozit care este identic sau în mod
substanial similar i care este aplicat dup data de intrare în
vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau în locul acelor
impozite existente.
(6) Dac un sediu permanent al unei societi a unui stat
membru este considerat ca pltitor sau ca beneficiar efectiv al
dobânzilor ori redevenelor, nicio alt parte a societii nu va
fi tratat ca pltitor sau ca beneficiar efectiv al acelor
dobânzi ori redeven e, în sensul prezentului articol.
(7) Prezentul articol se aplic! numai în cazul în care
societatea care este pl"titor sau societatea al c#rei sediu
permanent este considerat pl$titor al dobânzilor ori
redeven%elor este o societate asociat& a societ'(ii care este
beneficiarul efectiv sau al c)rei sediu permanent este tratat ca
beneficiarul efectiv al acelor dobânzi ori al acelor redeven*e.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplic+ dac,
dobânzile sau redeven-ele sunt pl.tite de c/tre ori c0tre un
sediu permanent al unei societ12i dintr-un stat membru situat
într-un stat ter3 4i activitatea societ56ii este, în întregime
sau par7ial, desf89urat: prin acel sediu permanent.
(9) Prevederile prezentului articol nu împiedic; România s<
ia în considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci
când aplic= legisla>ia sa fiscal?, dobânzile sau redeven@ele
primite de cAtre societBCile rezidente, de sediile permanente
ale societDEilor rezidente în România sau de cFtre sediile
permanente situate în România.
(10) Prevederile prezentului capitol nu se aplicG unei
societHIi a altui stat membru sau unui sediu permanent al unei
societJKi a altui stat membru, atunci când condiLiile stabilite
la art. 258 lit. b) nu au fost menMinute pentru o perioadN
neîntreruptO de cel puPin 2 ani.
(11) Îndeplinirea cerinQelor stabilite de prezentul articol
Ri de art. 258 se dovedeSte la data plTUii dobânzilor sau
redevenVelor printr-o atestare. DacW îndeplinirea cerinXelor
stabilite în prezentul articol nu a fost atestatY la data
plZ[ii, se va aplica re\inerea impozitului la surs].

(12) În sensul alin. (11), atestarea care va fi prezentat
în leg tur cu fiecare contract de plat trebuie s fie valabil
pentru un an de la data emiterii acestei atestri i va conine
urm toarele informa ii:
a) dovada reziden ei fiscale, în scopul impozit rii, pentru
societatea care prime te dobânzi sau redevene din România i,
când este necesar, dovada existenei unui sediu permanent
atestat de autoritatea fiscal a statului membru în care
societatea care primete dobânzi ori redevene este rezident
pentru scopuri fiscale sau în care este situat sediul permanent;
b) indicarea calitii de beneficiar efectiv al dobânzilor
sau redevenelor de ctre societatea care primete astfel de
pli, în conformitate cu prevederile alin. (4), sau a
existenei condiiilor prevzute la alin. (5), când un sediu
permanent este beneficiarul pl ii;
c) îndeplinirea cerin!elor, în conformitate cu prevederile
art. 258 lit. a) pct. (iii), în cazul societ"#ii primitoare;
d) de$inerea participa%iei minime, în conformitate cu
prevederile art. 258 lit. b);
e) perioada pentru care de&inerea la care se face referire
la lit. d) exist'.
Se poate solicita în plus justificarea legal( pentru pl)*ile
efectuate din cadrul contractului, de exemplu se poate solicita
contractul de împrumut sau contractul de licen+,.
(13) Dac- cerin.ele pentru acordarea scutirii înceteaz/ s0
fie îndeplinite, societatea primitoare sau sediul permanent
informeaz1 imediat societatea pl2titoare sau sediul permanent
pl3titor.
(14) Dac4 societatea pl5titoare sau sediul permanent a
re6inut impozitul la surs7 asupra venitului ce urma s8 fie
scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate
face o cerere pentru restituirea acestui impozit re9inut la
surs:. În acest sens se va solicita informa;ia specificat< la
alin. (12). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie s=
fie transmis> în cadrul termenului legal de prescrip?ie.
(15) Impozitul re@inut la sursA în plus va fi restituit
într-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a
impozitului Bi a informaCiilor doveditoare pe care le poate
solicita în mod rezonabil. DacD impozitul reEinut la sursF nu a
fost restituit în perioada menGionatH, societatea primitoare sau
sediul permanent este îndreptIJit, la expirarea anului în cauzK,
sL solicite dobânda asupra sumei reprezentând impozitul care
trebuie restituit. Dobânda solicitatM se va calcula
corespunzNtor prevederilor Codului de procedurO fiscalP.
ART. 256

Definiia dobânzii
În sensul prezentului capitol, termenul dobând înseamn
venitul din creane de orice fel, însoite sau nu de garanii
ipotecare ori de o clauz de participare la profiturile
debitorului i, în special, venitul din efecte publice, titluri
de crean sau obliga iuni, inclusiv primele i premiile legate
de asemenea efecte, titluri de crean
sau obligaiuni;
penalitile pentru plata cu întârziere nu vor fi considerate
dobânzi.
ART. 257
Definiia redevenei
În sensul prezentului capitol, termenul redevene înseamn
plile de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea
utilizrii oricrui drept de autor asupra unei opere literare,
artistice sau tiinifice, inclusiv asupra filmelor
cinematografice i programele informatice, orice brevet, marc
de comer, desen ori model, plan, formul sau procedeu secret de
fabricaie, ori pentru informa ii referitoare la experien!a în
domeniul industrial, comercial sau "tiin#ific; pl$%ile pentru
folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial,
comercial ori &tiin'ific.
ART. 258
Defini(ia întreprinderii, întreprinderii asociate )i a
sediului permanent
În sensul prezentului capitol:
a) sintagma societate a unui stat membru înseamn* orice
societate:
(i) care îmbrac+ una dintre formele enumerate în lista
prev,zut- la art. 263; .i
(ii) care, în conformitate cu legisla/ia fiscal0 a unui stat
membru, este considerat1 ca fiind rezident2 în acel stat membru
3i nu este considerat4, în în5elesul unei conven6ii de evitare a
dublei impuneri pe venit 7i pe capital încheiat8 cu un stat
ter9, ca fiind rezident în scopul impozit:rii în afara Uniunii
Europene; ;i
(iii) care este supus< unuia dintre urm=toarele impozite,
f>r? a fi scutit@ de impozit, sau unui impozit care este identic
ori, în esenAB, similar Ci care este stabilit dupD data de
intrare în vigoare a prezentului articol, în plus sau în locul
acelor impozite existente:
- impozitul societEFilor/vennootschapsbelasting, în Belgia;
– selskabsskat, în Danemarca;
– Korperschaftsteuer, în Germania;
– phdros eisodematos uomikou prosopon, în Grecia;
– impuesto sobre sociedades, în Spania;

– impot sur les societes, în Frana;
– corporation tax, în Irlanda;
– imposta sul reddito delle persone giuridiche, în Italia;
– impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;
– vennootschapsbelasting, în Olanda;
– Korperschaftsteuer, în Austria;
– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, în
Portugalia;
– vhteisoien tulovero/în komstskatten, în Finlanda;
– statlîn g în komstskatt, în Suedia;
– corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii i
Irlandei de Nord;
– dan z prijmu pravnickych osob, în Republica Ceh;
– tulumaks, în Estonia;
– phdros eisodematos, în Cipru;
– uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;
– pelno mokestis, în Lituania;
– tarsasagi ado, în Ungaria;
– taxxa fuq l-income, în Malta;
– todatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia;
– davek od dobicka praznih oseb, în Slovenia;
– dan z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;
– impozitul pe profit, în România;
– korporativen dan k, în Bulgaria;
– porez na dobit, în Croaia;
b) o societate este o societate asociat a unei alte
societi dac, cel pu in:
(i) prima societate are o participare minim direct de 25%
în capitalul celei de-a doua întreprinderi; sau
(ii) cea de-a doua societate are o participare minim
direct de 25% în capitalul primei societi; sau
(iii) o societate ter are o participare minim direct de
25% atât în capitalul primei societi, cât i în al celei de-a
doua.
Participrile în capitalul social trebuie s fie deinute
numai la întreprinderile rezidente pe teritoriul Uniunii
Europene;
c) sintagma sediu permanent înseamn un loc fix de afaceri
situat într-un stat membru, prin care se desfoar în întregime
sau în parte activitatea unei societi rezidente într-un alt
stat membru.
ART. 259

Exceptarea pl ilor de dobânzi sau de redevene
(1) Nu se acord beneficiile prezentului capitol în
urmtoarele cazuri:
a) atunci când plile sunt tratate ca o distribuire de
beneficii sau ca o restituire de capital, conform legislaiei
române;
b) pentru pl ile rezultate din crean e care dau dreptul de
participare la profiturile debitorului;
c) pentru pl ile rezultate din crean e care dau dreptul
creditorului s îi schimbe dreptul de a primi dobânda contra
unui drept de participare în profiturile debitorului;
d) pentru plile rezultate din creane care nu conin
niciun fel de prevederi referitoare la restituirea datoriei
principale sau dac restituirea este datorat pentru o perioad
mai mare de 50 de ani de la data emisiunii.
(2) Când datorit relaiilor speciale existente între
debitor i beneficiarul efectiv al dobânzii sau redevenelor ori
între unul dintre ei i o alt persoan, suma dobânzilor sau
redevenelor dep e!te suma care s-ar fi convenit între debitor
"i beneficiarul efectiv, în lipsa unor astfel de rela#ii,
prevederile prezentului articol se aplic$ numai în aceast%
ultim& sum' men(ionat), dac* exist+ o astfel de sum,.
ART. 260
Fraud- .i abuz
(1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea
prevederilor legisla/iei na0ionale sau a celor bazate pe
tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru
prevenirea fraudei sau abuzului constatate în condi1iile legii.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplic2 atunci când
tranzac3iile au drept consecin45 frauda, evaziunea fiscal6 sau
abuzul, constatate în condi7iile legii.
ART. 261
Clauza de delimitare
Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea
prevederilor na8ionale sau a celor bazate pe tratatele la care
România este parte 9i ale c:ror prevederi au în vedere
eliminarea sau evitarea dublei impozit;ri a dobânzilor <i a
redeven=elor.
ART. 262
M>suri luate de România
Procedura administr?rii prezentului capitol se va stabili
prin norme, elaborate de Ministerul Finan@elor Publice sau
A.N.A.F., dupA caz.

ART. 263
Lista societ ilor acoperite de prevederile art. 258 lit. a)
pct. (iii)
Societile acoperite de prevederile art. 258 lit. a) pct.
(iii) sunt urmtoarele:
a) societi cunoscute în legislaia belgian ca - "naamloze
vennootschap/societe anonyme, commanditaire vennootschap op
aandelen/societe en commandite par actions, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/societe privee a
responsabilite limitee" i acele entit i publice legislative
care desf oar activitate conform dreptului privat;
b) societi cunoscute în legislaia danez ca "aktieselskab" i "anpartsselskab";
c) societi cunoscute în legislaia german ca "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Gesellschaft mit beschrankter Haftung" i "bergrechtliche
Gewerkschaft";
d) societi cunoscute în legislaia greceasc ca - "anonume
etairia";
e) societi cunoscute în legislaia spaniol ca - "sociedad
anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de
responsabilidad limitada" !i acele entit"#i publice legale care
desf$%oar& activitate conform dreptului privat;
f) societ'(i cunoscute în legisla)ia francez* ca: societe
anonyme, societe en commandite par actions, societe e
responsabilite limitee, precum +i institu,iile -i
întreprinderile publice cu caracter industrial .i comercial;
---------Lit. f) a art. 263 a fost modificat/ de pct. 8 al art. unic
din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat0 în MONITORUL
OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeaz1 art. I
din ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat5
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct. 35^2.
g) persoanele juridice irlandeze denumite "public companies
limited by shares or by guarantee", "private companies limited
by shares or by guarantee", institu6iile înregistrate în regimul
"Industrial and Provident Societies Acts", sau "building
societies" înregistrate în regimul "Building Societies Acts";
h) societ78i cunoscute în legisla9ia italian: ca - "societa
per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a
responsabilita limitata" ;i entit<=i publice >i private care
desf?@oarA activitBCi industriale Di comerciale;
i) societEFi cunoscute în legislaGia luxemburghezH ca "societe anonyme, societe en commandite par actions" Ii "societe
a responsabilite limitee";

j) societ i cunoscute în legislaia olandez ca - "noomloze
vennootschap" i "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid";
k) societi cunoscute în legislaia austriac ca "Aktiengesellschaft" i "Gesellschaft mit beschrankter Haftung";
l) societ i comerciale sau societ i înfiinate conform
legii civile, având form comercial, i cooperative i entiti
publice înregistrate conform legii portugheze;
m) societi cunoscute în legislaia finlandez ca "osakeyhtio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag,
saastopankki/sparbank" i "vakuutusyhtio/forsakrîn gsbolag";
n) societi cunoscute în legislaia suedez ca "aktiebolag" i "forsakrin gsaktiebolag";
o) societ i înregistrate conform legisla!iei Marii
Britanii;
p) societ"#i cunoscute în legisla$ia ceh% ca - "akciova
spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym", "verejna obchodni
spolecnnost", "komanditni spolecnost", "druzstvo";
q) societ&'i cunoscute în legisla(ia estonian) ca "taisuhin g", "usaldusuhin g", "osauhin g", "aktsiaselts",
"tulundusuhistu";
r) societ*+i cunoscute în legisla,ia cipriot- ca societ./i
înregistrate în conformitate cu legea companiilor, entit01i
publice corporatiste, precum 2i alte entit34i care sunt
considerate societ56i, conform legii impozitului pe venit;
s) societ78i cunoscute în legisla9ia leton: ca - "akciju
sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";
;) societ<=i înregistrate conform legisla>iei lituaniene;
t) societ?@i cunoscute în legislaAia ungarB ca "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat",
"korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag",
"egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";
C) societDEi cunoscute în legislaFia maltezG ca - "Kumpaniji
ta' Responsabilita'Limitata", "Socjetajiet în akkomandita li lkapital taghhom maqsum f'azzjonitjiet";
u) societHIi cunoscute în legislaJia polonezK ca - "spolka
akcyjna", "spolka z ofraniczona odpowiedzialnoscia";
v) societLMi cunoscute în legislaNia slovenO ca - "delniska
druzba", "komanditna delniska druzba", "komanditna druzba",
"druzba z omejeno odgovornostjo", "druzba z neomejeno
odgovomostjo";
w) societPQi cunoscute în legislaRia slovacS ca - "akciova
spolocnos", "spolocnost's rucenim obmedzenym", "komanditna
spolocnos", "verejna obchodna spolocnos", "druzstvo";
x) societTUi cunoscute în legislaVia românW ca - "societXYi
în nume colectiv", "societZ[i în comandit\ simpl]", "societ^_i

pe aciuni", "societ i în comandit pe aciuni", "societi cu
rspundere limitat";
y) societ i cunoscute în legisla ia bulgar ca "Ak ionerno drujestvo", "Komanditno drujestvo s akii",
"Drujestvo s ogranicena otgovornost";
z) societi aflate sub incidena legislaiei croate,
denumite "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom
odgovornoscu" i alte societi constituite în conformitate cu
legislaia croat i care sunt supuse impozitului pe profit în
Croaia.
ART. 264
Data aplicrii
Dispoziiile prezentului capitol transpun prevederile
Directivei 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind
sistemul comun de impozitare, aplicabil plilor de dobânzi i
de redevene efectuate între societ !i asociate din state membre
diferite, cu amendamentele ulterioare.
TITLUL VII
Taxa pe valoarea ad"ugat#
CAP. I
Defini$ii
ART. 265
Defini%ia taxei pe valoarea ad&ugat'
Taxa pe valoarea ad(ugat) este un impozit indirect datorat
la bugetul statului *i care este colectat conform prevederilor
prezentului titlu.
ART. 266
Semnifica+ia unor termeni ,i expresii
(1) În sensul prezentului titlu, termenii -i expresiile de
mai jos au urm.toarele semnifica/ii:
1. achizi0ie reprezint1 bunurile 2i serviciile ob3inute sau
care urmeaz4 a fi ob5inute de o persoan6 impozabil7, prin
urm8toarele opera9iuni: livr:ri de bunuri ;i/sau prest<ri de
servicii, efectuate sau care urmeaz= a fi efectuate de alt>
persoan? c@tre aceastA persoanB impozabilC, achiziDii
intracomunitare Ei importuri de bunuri;
2. achiziFie intracomunitarG are înHelesul art. 273;
3. active corporale fixe reprezintI orice imobilizare
corporalJ amortizabilK, construcLiile Mi terenurile de orice
fel, deNinute pentru a fi utilizate în producOia sau livrarea de
bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate
terPilor sau pentru scopuri administrative;

4. activitate economic are înelesul prev zut la art. 269
alin. (2). Atunci când o persoan desfoar mai multe
activiti economice, prin activitate economic se în elege
toate activit ile economice desf urate de aceasta;
5. baza de impozitare reprezint contravaloarea unei livrri
de bunuri sau prestri de servicii impozabile, a unui import
impozabil sau a unei achiziii intracomunitare impozabile,
stabilit conform cap. VII al prezentului titlu;
6. bunuri reprezint bunuri corporale mobile i imobile.
Energia electric, energia termic, gazele naturale, agentul
frigorific i altele de aceast natur se consider bunuri
corporale mobile;
7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul i
buturile alcoolice, precum i tutunul prelucrat, astfel cum
sunt definite la titlul VIII, cu excepia gazului livrat prin
intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul
Uniunii Europene sau prin orice re ea conectat! la un astfel de
sistem;
8. codul de înregistrare în scopuri de TVA reprezint" codul
prev#zut la art. 318 alin. (1), atribuit de c$tre autorit%&ile
competente din România persoanelor care au obliga'ia s( se
înregistreze conform art. 316 sau 317, sau un cod de
înregistrare similar, atribuit de autorit)*ile competente dintrun alt stat membru;
9. codul NC reprezint+ pozi,ia tarifar-, subpozi.ia tarifar/
sau codul tarifar, astfel cum sunt prev0zute în Regulamentul
(CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifar1 2i statistic3 4i Tariful Vamal Comun,
astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014.
Ori de câte ori intervin modific5ri în nomenclatura combinat6
stabilit7 prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87, coresponden8a
dintre codurile NC prev9zute în prezentul titlu :i noile coduri
NC se realizeaz; potrivit prevederilor din normele metodologice;
10. data ader<rii României la Uniunea European= este data de
1 ianuarie 2007;
11. decont de tax> reprezint? decontul care se întocme@te Ai
se depune conform art. 323;
12. decontul special de taxB reprezintC decontul care se
întocmeDte Ei se depune conform art. 324;
13. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adFugatG, publicatH în Jurnalul Oficial al
ComunitIJilor Europene (JOCE), seria L, nr. 347 din 11 decembrie
2006, cu modificKrile Li completMrile ulterioare. Referirile din
facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state

membre la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva
77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea
legislaiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra
de afaceri - Sistemul comun privind taxa pe valoarea adugat :
baza unitar de stabilire, publicat în Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE), seria L, nr. 145 din 3 iunie
1977, vor fi considerate referiri la articolele corespunztoare
din Directiva 112, conform tabelului de corelri din anexa XII
la aceast directiv ;
14. factura reprezint documentul prev zut la art. 319;
15. importator reprezint persoana pe numele creia sunt
declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine
exigibil, conform art. 285 i care în cazul importurilor
taxabile este obligat la plata taxei conform art. 309;
16. întreprindere mic reprezint o persoan impozabil care
aplic regimul special de scutire prevzut la art. 310 sau, dup
caz, un regim de scutire echivalent, în conformitate cu
prevederile legale ale statului membru în care persoana este
stabilit, potrivit art. 281-292 din Directiva 112;
17. livrare intracomunitar are înelesul prevzut la art.
270 alin. (9);
18. livrare ctre sine are înelesul prevzut la art. 270
alin. (4);
19. opera iuni imobiliare reprezint! opera"iunile constând
în livrarea, închirierea, leasingul, arendarea, concesionarea de
bunuri imobile sau alte opera#iuni prin care un bun imobil este
pus la dispozi$ia altei persoane, precum %i acordarea cu plat&
pe o anumit' perioad( a unor drepturi reale, precum dreptul de
uzufruct )i superficia, asupra unui bun imobil;
20. perioada fiscal* este perioada prev+zut, la art. 322;
21. persoan- impozabil. are în/elesul art. 269 alin. (1) 0i
reprezint1 persoana fizic2, grupul de persoane, institu3ia
public4, persoana juridic5, precum 6i orice entitate capabil7 s8
desf9:oare o activitate economic;;
22. persoan< juridic= neimpozabil> reprezint? institu@ia
publicA, organismul internaBional de drept public Ci orice altD
persoanE juridicF, care nu este persoanG impozabilH, în sensul
art. 269 alin. (1);
23. persoanI parJial impozabilK are înLelesul prevMzut la
art. 300;
24. persoanN reprezintO o persoanP impozabilQ sau o persoanR
juridicS neimpozabilT sau o persoanU neimpozabilV;
25. plafon pentru achiziWii intracomunitare reprezintX
plafonul stabilit conform art. 268 alin. (4) lit. b);
26. plafon pentru vânzYri la distanZ[ reprezint\ plafonul
stabilit conform art. 275 alin. (2) lit. a);

27. prestarea ctre sine are înelesul prev zut la art. 271
alin. (4);
28. serviciile furnizate pe cale electronic includ, în
special, serviciile prevzute în Anexa II a Directivei 112 i la
art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a
msurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adugat, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
29. serviciile de telecomunica ii sunt serviciile având ca
obiect transmiterea, emiterea i recepia de semnale,
înscrisuri, imagini i sunete sau informaii de orice natur,
prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace
electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a
mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepii.
Serviciile de telecomunicaii cuprind, de asemenea, i
furnizarea accesului la reeaua mondial de informaii;
30. serviciile de radiodifuziune i televiziune includ, în
special, serviciile prevzute la art. 6b alin. (1) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare;
31. tax înseamn taxa pe valoarea adugat , aplicabil!
conform prezentului titlu;
32. tax" colectat# reprezint$ taxa aferent% livr&rilor de
bunuri 'i/sau prest(rilor de servicii taxabile la momentul
exigibilit)*ii taxei, efectuate sau care urmeaz+ a fi efectuate
de persoana impozabil,, precum -i taxa aferent. opera/iunilor
pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform
art. 307-309;
33. tax0 deductibil1 reprezint2 suma total3 a taxei datorate
sau achitate de c4tre o persoan5 impozabil6 pentru achizi7iile
efectuate sau care urmeaz8 a fi efectuate;
34. tax9 dedus: reprezint; taxa deductibil< care a fost
efectiv dedus=;
35. vânzarea la distan>? reprezint@ o livrare de bunuri care
sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat
membru de cAtre furnizor sau de altB persoanC în numele acestuia
cDtre un cumpErFtor persoanG impozabilH sau persoanI juridicJ
neimpozabilK, care beneficiazL de excepMia prevNzutO la art. 268
alin. (4), sau cPtre orice altQ persoanR neimpozabilS, în
condiTiile prevUzute la art. 275 alin. (2)-(7).
(2) În înVelesul prezentului titlu:
a) o persoanW impozabilX care are sediul activitYZii
economice în România este considerat[ a fi stabilit\ în România;
b) o persoan] impozabil^ care are sediul activit_`ii
economice în afara României se considera cb este stabilitc în

România dac are un sediu fix în România, respectiv dac dispune
în România de suficiente resurse tehnice i umane pentru a
efectua regulat livrri de bunuri i/sau prestri de servicii
impozabile;
c) o persoan impozabil care are sediul activit ii
economice în afara României i care are un sediu fix în România
conform lit. b) este considerat persoan impozabil care nu
este stabilit în România pentru livrrile de bunuri sau
prestrile de servicii realizate la care sediul fix de pe
teritoriul României nu particip.
(3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la
art. 268 alin. (3) lit. b) i la art. 294 alin. (2) lit. b) sunt
cele prevzute la lit. a) i care îndeplinesc condiiile
prevzute la lit. b), respectiv:
a) mijloacele de transport reprezint o nav care depete
7,5 m lungime, o aeronav a crei greutate la decolare depe te
1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a c!rui capacitate
dep"#e$te 48 cmc sau a c%rui putere dep&'e(te 7,2 kW, destinate
transportului de pasageri sau bunuri, cu excep)ia:
1. navelor atribuite naviga*iei în largul m+rii ,i care sunt
utilizate pentru transportul de c-l.tori/bunuri cu plat/ sau
pentru activit01i comerciale, industriale sau de pescuit, precum
2i a navelor utilizate pentru salvare ori asisten34 pe mare sau
pentru pescuitul de coast5; 6i
2. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care
realizeaz7 în principal transport interna8ional de persoane
9i/sau de bunuri cu plat:;
b) condi;iile care trebuie îndeplinite sunt:
1. în cazul unui vehicul terestru, acesta s< nu fi fost
livrat cu mai mult de 6 luni de la data intr=rii în func>iune
sau s? nu fi efectuat deplas@ri care depABesc 6.000 km;
2. în cazul unei nave, aceasta sC nu fi fost livratD cu mai
mult de 3 luni de la data intrErii în funcFiune sau sG nu fi
efectuat deplasHri a cIror duratJ totalK depLMeNte 100 de ore;
3. în cazul unei aeronave, aceasta sO nu fi fost livratP cu
mai mult de 3 luni de la data intrQrii în funcRiune sau sS nu fi
efectuat zboruri a cTror duratU totalV depWXeYte 40 de ore.

ART. 267
Aplicare teritorialZ
(1) În sensul prezentului titlu:

a) Uniunea European i teritoriul Uniunii Europene înseamn
teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite în
prezentul articol;
b) stat membru i teritoriul statului membru înseamn
teritoriul fiecrui stat membru al Uniunii Europene pentru care
se aplic Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, în
conformitate cu art. 349 din acesta, cu excepia teritoriilor
prev zute la alin. (2) i (3);
c) teritorii ter e sunt teritoriile prev zute la alin. (2)
i (3);
d) ar ter înseamn orice stat sau teritoriu pentru care
nu se aplic prevederile Tratatului privind funcionarea Uniunii
Europene.
(2) Urmtoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul
vamal al Uniunii Europene se exclud din teritoriul Uniunii
Europene din punctul de vedere al taxei:
a) Republica Federal Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c)
1.
2.
3.

Republica Italian:
Livigno;
Campione d'Italia;
apele italiene ale Lacului Lugano.

(3) Urmtoarele teritorii care fac parte din teritoriul
vamal al Uniunii Europene se exclud din teritoriul Uniunii
Europene din punctul de vedere al taxei:
a) Insulele Canare;
b) teritoriile franceze menionate la art. 349 i art. 355
alin. (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
c) Muntele Athos;
d) Insulele Aland;
e) Insulele anglo-normande.
(4) Se consider ca fiind incluse în teritoriile
urmtoarelor state membre teritoriile menionate mai jos:
a) Republica Francez: Principatul Monaco;
b) Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord:
Insula Man;

c) Republica Cipru: zonele Akrotiri i Dhekelia aflate sub
suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord.

CAP. II
Operaiuni impozabile
ART. 268
Operaiuni impozabile
(1) Din punctul de vedere al taxei sunt operaiuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) operaiunile care, în sensul art. 270-272, constituie sau
sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a
serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu
prevederile art. 275 i 278;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este
realizat de o persoan impozabil , astfel cum este definit la
art. 269 alin. (1), acionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte
din una dintre activitile economice prevzute la art. 269
alin. (2).
(2) Este, de asemenea, operaiune impozabil i importul de
bunuri efectuat în România de orice persoan, dac locul
importului este în România, potrivit art. 277.
(3) Sunt, de asemenea, operaiuni impozabile i urmtoarele
operaiuni efectuate cu plat, pentru care locul este considerat
a fi în România, potrivit art. 276:
a) o achiziie
intracomunitar de bunuri, altele decât mijloace de transport
noi sau produse accizabile, efectuat de o persoan impozabil!
ce ac"ioneaz# ca atare sau de o persoan$ juridic% neimpozabil&,
care nu beneficiaz' de excep(ia prev)zut* la alin. (4), care
urmeaz+ unei livr,ri intracomunitare efectuate în afara României
de c-tre o persoan. impozabil/ ce ac0ioneaz1 ca atare 2i care nu
este considerat3 întreprindere mic4 în statul s5u membru, 6i
c7reia nu i se aplic8 prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu
privire la livr9rile de bunuri care fac obiectul unei instal:ri
sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la
vânz;rile la distan<=;
b) o achizi>ie intracomunitar? de mijloace de transport noi,
efectuat@ de orice persoanA;

c) o achiziie intracomunitar de produse accizabile,
efectuat de o persoan impozabil, care acioneaz ca atare,
sau de o persoan juridic neimpozabil .
(4) Prin excep ie de la prevederile alin. (3) lit. a), nu
sunt considerate opera iuni impozabile în România achizi iile
intracomunitare de bunuri care îndeplinesc urm toarele condiii:
a) sunt efectuate de o persoan impozabil care efectueaz
numai livrri de bunuri sau prestri de servicii pentru care
taxa nu este deductibil sau de o persoan juridic
neimpozabil;
b) valoarea total a acestor achiziii intracomunitare nu
depete pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a
depit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de
10.000 euro, al crui echivalent în lei este stabilit prin
normele metodologice.
(5) Plafonul pentru achizi ii intracomunitare prev!zut la
alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea total", exclusiv
taxa pe valoarea ad#ugat$, datorat% sau achitat& în statul
membru din care se expediaz' ori se transport( bunurile, a
achizi)iilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de
transport noi sau bunuri supuse accizelor.
(6) Persoanele impozabile *i persoanele juridice
neimpozabile, eligibile pentru excep+ia prev,zut- la alin. (4),
au dreptul s. opteze pentru regimul general prev/zut la alin.
(3) lit. a). Op0iunea se aplic1 pentru cel pu2in doi ani
calendaristici.
(7) Regulile aplicabile în cazul dep34irii plafonului pentru
achizi5ii intracomunitare, prev6zut la alin. (4) lit. b), sau al
exercit7rii op8iunii sunt stabilite prin normele metodologice.
(8) Nu sunt considerate opera9iuni impozabile în România:
a) achizi:iile intracomunitare de bunuri a c;ror livrare în
România ar fi scutit< conform art. 294 alin. (1) lit. h)-n);
b) achizi=ia intracomunitar> de bunuri, efectuat? în cadrul
unei opera@iuni triunghiulare, pentru care locul este în România
în conformitate cu prevederile art. 276 alin. (1), atunci când
sunt îndeplinite urmAtoarele condiBii:
1. achiziCia de bunuri este efectuatD de cEtre o persoanF
impozabilG, denumitH cumpIrJtor revânzKtor, care nu este
stabilitL în România, dar este înregistratM în scopuri de TVA în
alt stat membru;
2. achiziNia de bunuri este efectuatO în scopul unei livrPri
ulterioare a bunurilor respective în România, de cQtre
cumpRrStorul revânzTtor prevUzut la pct. 1;
3. bunurile astfel achiziVionate de cWtre cumpXrYtorul
revânzZtor prev[zut la pct. 1 sunt expediate sau transportate

direct în România, dintr-un alt stat membru decât cel în care
cumpr torul revânztor este înregistrat în scopuri de TVA,
ctre persoana creia urmeaz s îi efectueze livrarea
ulterioar, denumit beneficiarul livr rii ulterioare;
4. beneficiarul livr rii ulterioare este o alt persoan
impozabil sau o persoan juridic neimpozabil, înregistrat în
scopuri de TVA în România;
5. beneficiarul livrrii ulterioare a fost desemnat în
conformitate cu art. 307 alin. (4) ca persoan obligat la plata
taxei pentru livrarea efectuat de cumprtorul revânztor
prevzut la pct. 1;
c) achiziiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere
de art, obiecte de colecie i de antichiti, în sensul
prevederilor art. 312, atunci când vânz torul este o persoan!
impozabil" revânz#toare, care ac$ioneaz% în aceast& calitate,
iar bunurile au fost taxate în statul membru de unde sunt
furnizate, conform regimului special pentru intermediarii
persoane impozabile, în sensul art. 313 'i 326 din Directiva
112, sau vânz(torul este organizator de vânz)ri prin licita*ie
public+, care ac,ioneaz- în aceast. calitate, iar bunurile au
fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului
special, în sensul art. 333 din Directiva 112;
d) achizi/ia intracomunitar0 de bunuri care urmeaz1 unei
livr2ri de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub o
procedur3 de tranzit intern, dac4 pe teritoriul României se
încheie aceste regimuri sau aceast5 procedur6 pentru
respectivele bunuri.
(9) Opera7iunile impozabile pot fi:
a) opera8iuni taxabile, pentru care se aplic9 cotele
prev:zute la art. 291;
b) opera;iuni scutite de tax< cu drept de deducere, pentru
care nu se datoreaz= taxa, dar este permis> deducerea taxei
datorate sau achitate pentru achizi?ii. În prezentul titlu
aceste opera@iuni sunt prevAzute la art. 294-296;
c) operaBiuni scutite de taxC fDrE drept de deducere, pentru
care nu se datoreazF taxa Gi nu este permisH deducerea taxei
datorate sau achitate pentru achiziIii. În prezentul titlu
aceste operaJiuni sunt prevKzute la art. 292;
d) importuri Li achiziMii intracomunitare, scutite de taxN,
conform art. 293;
e) operaOiuni prevPzute la lit. a)-c), care sunt scutite
fQrR drept de deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici
care aplicS regimul special de scutire prevTzut la art. 310,
pentru care nu se datoreazU taxa Vi nu este permisW deducerea
taxei datorate sau achitate pentru achiziXii.

f) operaiuni pentru care se aplic regimul special pentru
agricultori prev zut la art. 315^1.
(la 01-01-2017 Alineatul (9) din Articolul 268 , Capitolul II
, Titlul VII a fost completat de Punctul 28, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(10) Operaiunile efectuate în cadrul proiectelor de
cercetare-dezvoltare i inovare nu se cuprind în sfera TVA dac
rezultatele cercet rii nu sunt transferate altei persoane.
Dreptul de deducere pentru achizi iile destinate realiz rii
proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare se exercit în
limitele i în condiiile prevzute la art. 297-300.
(la 30-03-2018 Articolul 268 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

a

CAP. III
Persoane impozabile
ART. 269
Persoane impozabile i activitatea economic
(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care
desfoar, de o manier independent !i indiferent de loc,
activit"#i economice de natura celor prev$zute la alin. (2),
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit%&i.
(2) În sensul prezentului titlu, activit'(ile economice
cuprind activit)*ile produc+torilor, comercian,ilor sau
prestatorilor de servicii, inclusiv activit-.ile extractive,
agricole /i activit01ile profesiilor liberale sau asimilate
acestora. De asemenea constituie activitate economic2
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul
ob3inerii de venituri cu caracter de continuitate.
(3) Situa4iile în care persoanele fizice care efectueaz5
livr6ri de bunuri imobile devin persoane impozabile se prev7d
prin normele metodologice.
(4) Nu ac8ioneaz9 de o manier: independent; angaja<ii sau
oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract
individual de munc= sau prin orice alte instrumente juridice
care creeaz> un raport angajator/angajat în ceea ce prive?te

condiiile de munc, remunerarea sau alte obliga ii ale
angajatorului.
(5) Instituiile publice i organismele internaionale de
drept public nu sunt persoane impozabile pentru activitile
care sunt desf urate în calitate de autorit i publice, chiar
dac pentru desf urarea acestor activiti se percep cotizaii,
onorarii, redevene, taxe sau alte pli, cu excepia acelor
activiti care ar produce distorsiuni concureniale dac
instituiile publice i organismele internaionale de drept
public ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum i a celor
prevzute la alin. (6) i (7). În sensul prezentului articol,
prin organisme interna ionale de drept public se în!elege
organiza"iile interna#ionale interguvernamentale, constituite de
c$tre state care sunt p%r&i la acestea, în baza unor tratate sau
a altor instrumente juridice specifice dreptului interna'ional
public (i care func)ioneaz* conform actelor lor constitutive,
statutelor lor sau altor documente care eman+ de la acestea,
fiind guvernate de normele dreptului interna,ional public -i nu
de dreptul intern al vreunui stat.
(6) Institu.iile publice /i organismele interna0ionale de
drept public prev1zute la alin. (5) sunt persoane impozabile
pentru activit23ile desf45urate în calitate de autorit67i
publice, dar care sunt scutite de tax8, conform art. 292.
(7) Institu9iile publice :i organismele interna;ionale de
drept public prev<zute la alin. (5) sunt, de asemenea, persoane
impozabile pentru urm=toarele activit>?i:
a) telecomunica@ii;
b) furnizarea de apA, gaze, energie electricB, energie
termicC, agent frigorific Di altele de aceeaEi naturF;
c) transport de bunuri Gi de persoane;
d) servicii prestate în porturi Hi aeroporturi;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
f) activitatea târgurilor Ii expoziJiilor comerciale;
g) depozitarea;
h) activitKLile organismelor de publicitate comercialM;
i) activitNOile agenPiilor de cQlRtorie;
j) activitSTile magazinelor pentru personal, cantine,
restaurante Ui alte localuri asemVnWtoare;
k) operaXiunile posturilor publice de radio Yi televiziune;
l) operaZiunile agen[iilor agricole de interven\ie efectuate
asupra produselor agricole ]i în temeiul regulamentelor privind
organizarea comun^ a pie_ei respectivelor produse.
(8) Prin excep`ie de la prevederile alin. (1), orice
persoana care efectueazb ocazional o livrare intracomunitarc de

mijloace de transport noi va fi considerat persoan
pentru orice astfel de livrare.

impozabil

(9) În condiiile i în limitele prevzute în normele
metodologice, este considerat drept grup fiscal unic un grup de
persoane impozabile stabilite în România care, independente
fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaii strânse una
cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar i
economic.
(10) Orice asociat sau partener al unei asocieri ori
organizaii f r personalitate juridic este considerat persoan
impozabil separat pentru acele activiti economice care nu
sunt desfurate în numele asocierii sau organizaiei
respective.
(11) Asocierile în participaiune nu dau natere unei
persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture,
consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale,
care nu au personalitate juridic i sunt constituite în temeiul
legii, indiferent dac sunt tratate sau nu drept asocieri în
participaiune, nu dau natere unei persoane impozabile
separate.
CAP. IV
Operaiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
ART. 270
Livrarea de bunuri
(1) Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului
de a dispune de bunuri ca i un proprietar.
(2) Se consider c o persoan impozabil!, care ac"ioneaz#
în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de
intermediar, într-o livrare de bunuri, a achizi$ionat %i livrat
bunurile respective ea îns&'i, în condi(iile stabilite prin
normele metodologice.
(3) Urm)toarele opera*iuni sunt considerate, de asemenea,
livr+ri de bunuri, în sensul alin. (1):
a) predarea efectiv, a bunurilor c-tre o alt. persoan/, ca
urmare a unui contract care prevede c0 plata se efectueaz1 în
rate sau a oric2rui alt tip de contract care prevede c3
proprietatea este atribuit4 cel mai târziu în momentul pl56ii
ultimei sume scadente, cu excep7ia contractelor de leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în
urma execut8rii silite;

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul
persoanelor impozabile, în condiiile prevzute de legisla ia
referitoare la proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, în schimbul unei despgubiri.
(4) Sunt asimilate livrrilor de bunuri efectuate cu plat
urmtoarele opera iuni:
a) preluarea de c tre o persoan impozabil a bunurilor
mobile achizi ionate sau produse de ctre aceasta pentru a fi
utilizate în scopuri care nu au legtur cu activitatea
economic desfurat, dac taxa aferent bunurilor respective
sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial;
b) preluarea de ctre o persoan impozabil a bunurilor
mobile achiziionate sau produse de ctre aceasta pentru a fi
puse la dispozi ia altor persoane în mod gratuit, dac! taxa
aferent" bunurilor respective sau p#r$ilor lor componente a fost
dedus% total sau par&ial;
c) preluarea de c'tre o persoan( impozabil) de bunuri mobile
corporale achizi*ionate sau produse de c+tre aceasta, altele
decât bunurile de capital prev,zute la art. 305 alin. (1) lit.
a), pentru a fi utilizate în scopul unor opera-iuni care nu dau
drept integral de deducere, dac. taxa aferent/ bunurilor
respective a fost dedus0 total sau par1ial la data achizi2iei.
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane
impozabile c3tre asocia4ii sau ac5ionarii s6i, inclusiv o
distribuire de bunuri legat7 de lichidarea sau de dizolvarea
f8r9 lichidare a persoanei impozabile, cu excep:ia transferului
prev;zut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuat< cu
plat=, dac> taxa aferent? bunurilor respective sau p@rAilor lor
componente a fost dedusB total sau parCial.
(6) În cazul a douD sau mai multe transferuri succesive ale
dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare tranzacEie
este consideratF o livrare separatG a bunului.
(7) Transferul tuturor activelor sau al unei pHrIi a
acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupJ
caz, Ki de pasive, realizat ca urmare a altor operaLiuni decât
divizarea sau fuziunea, precum vânzarea sau aportul în naturM la
capitalul unei societNOi, nu constituie livrare de bunuri dacP
primitorul activelor este o persoanQ impozabilR stabilitS în
România în sensul art. 266 alin. (2), în condiTiile stabilite
prin normele metodologice. Transferul tuturor activelor sau al
unei pUrVi a acestora, efectuat cu ocazia divizWrii sau
fuziunii, nu constituie livrare de bunuri dacX primitorul
activelor este o persoanY impozabilZ stabilit[ în România în
sensul art. 266 alin. (2). Atât în cazul transferului tuturor

activelor sau al unei pri a acestora, efectuat cu ocazia
transferului de active sau, dup caz, i de pasive, realizat ca
urmare a altor operaiuni decât divizarea sau fuziunea, cât i
în cazul transferului tuturor activelor sau al unei pri a
acestora efectuat cu ocazia divizrii sau fuziunii, primitorul
activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce
prive te ajustarea dreptului de deducere prev zut de lege.
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
a) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare
umanitare externe sau interne;
b) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclam sau
în scopul stimul rii vânzrilor sau, mai general, în scopuri
legate de desfurarea activitii economice, în condiiile
stabilite prin normele metodologice;
c) acordarea de bunuri de mic valoare, în mod gratuit, în
cadrul aciunilor de sponsorizare, de mecenat, de
protocol/reprezentare, în condiiile stabilite prin normele
metodologice.
(9) Livrarea intracomunitar reprezint o livrare de bunuri,
în înelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate
dintr-un stat membru în alt stat membru de ctre furnizor sau de
persoana ctre care se efectueaz livrarea ori de alt persoan
în contul acestora.
(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitar cu plat
transferul de c!tre o persoan" impozabil# de bunuri apar$inând
activit%&ii sale economice din România într-un alt stat membru,
cu excep'ia nontransferurilor prev(zute la alin. (12).
(11) Transferul prev)zut la alin. (10) reprezint* expedierea
sau transportul oric+ror bunuri mobile corporale din România
c,tre alt stat membru, de persoana impozabil- sau de alt.
persoan/ în contul s0u, pentru a fi utilizate în scopul
desf12ur3rii activit45ii sale economice.
(12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezint6
expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat
membru, de persoana impozabil7 sau de alt8 persoan9 în contul
s:u, pentru a fi utilizat în scopul uneia dintre urm;toarele
opera<iuni:
a) livrarea bunului respectiv realizat= de persoana
impozabil> pe teritoriul statului membru de destina?ie a bunului
expediat sau transportat în condi@iile prevAzute la art. 275
alin. (5) Bi (6) privind vânzarea la distanCD;

b) livrarea bunului respectiv, realizat de persoana
impozabil pe teritoriul statului membru de destinaie a bunului
expediat sau transportat, în condiiile prevzute la art. 275
alin. (1) lit. b) privind livrrile cu instalare sau asamblare,
efectuate de ctre furnizor sau în numele acestuia;
c) livrarea bunului respectiv, realizat de persoana
impozabil la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe
parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul
Uniunii Europene, în condi iile prev zute la art. 275 alin. (1)
lit. d);
d) livrarea bunului respectiv, realizat de persoana
impozabil , în condi iile prevzute la art. 294 alin. (2) cu
privire la livrrile intracomunitare scutite, la art. 294 alin.
(1) lit. a) i b) cu privire la scutirile pentru livrrile la
export i la art. 294 alin. (1) lit. h), i), j), l) i n) cu
privire la scutirile pentru livrrile destinate navelor,
aeronavelor, misiunilor diplomatice i oficiilor consulare,
precum i organizaiilor internaionale i forelor NATO;
e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat
pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice reea conectat la
un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de
energie termic sau agent frigorific prin intermediul reelelor
de înclzire sau de r cire, în conformitate cu condi!iile
prev"zute la art. 275 alin. (1) lit. e) #i f) privind locul
livr$rii acestor bunuri;
f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile,
care implic% evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucr&ri
asupra bunurilor mobile corporale efectuate în statul membru în
care se termin' expedierea ori transportul bunului, cu condi(ia
ca bunurile, dup) prelucrare, s* fie reexpediate persoanei
impozabile din România de la care fuseser+ expediate sau
transportate ini,ial;
g) utilizarea temporar- a bunului respectiv pe teritoriul
statului membru de destina.ie a bunului expediat sau
transportat, în scopul prest/rii de servicii în statul membru de
destina0ie, de c1tre persoana impozabil2 stabilit3 în România;
h) utilizarea temporar4 a bunului respectiv, pentru o
perioad5 care nu dep67e8te 24 de luni, pe teritoriul unui alt
stat membru, în condi9iile în care importul aceluia:i bun dintrun stat ter;, în vederea utiliz<rii temporare, ar beneficia de
regimul vamal de admitere temporar= cu exonerare total> de
drepturi de import.
(13) În cazul în care nu mai este îndeplinit? una dintre
condi@iile prevAzute la alin. (12), expedierea sau transportul
bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în

alt stat membru. În
în momentul în care
(14) Prin ordin
introduce msuri de
(10)-(13).

acest caz, transferul se consider efectuat
condiia nu mai este îndeplinit .
al ministrului finanelor publice se pot
simplificare cu privire la aplicarea alin.

ART. 271
Prestarea de servicii
(1) Se consider prestare de servicii orice operaiune care
nu constituie livrare de bunuri, aa cum este definit la art.
270.
(2) Atunci când o persoan impozabil care ac ioneaz în
nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o
prestare de servicii, se consider c a primit i a prestat ea
însi serviciile respective.
(3) Prestrile de servicii cuprind operaiuni cum sunt:
a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinei
bunurilor în cadrul unui contract de leasing;
b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dac acestea
fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt:
transferul i/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor,
licenelor, mrcilor comerciale i a altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfura o activitate economic, de
a nu concura cu alt persoan sau de a tolera o aciune ori o
situa ie;
d) prest!rile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis
de/sau în numele unei autorit"#i publice sau potrivit legii;
e) servicii de intermediere efectuate de persoane care
ac$ioneaz% în numele &i în contul altei persoane, atunci când
intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
(4) Sunt asimilate prest'rii de servicii efectuate cu plat(
urm)toarele:
a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital,
care fac parte din activele folosite în cadrul activit*+ii
economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de c,tre
personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozi-ie, în
vederea utiliz.rii în mod gratuit, altor persoane, pentru alte
scopuri decât desf/0urarea activit12ii sale economice, dac3 taxa
pentru bunurile respective a fost dedus4 total sau par5ial, cu
excep6ia bunurilor a c7ror achizi8ie face obiectul limit9rii la
50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298;
b) serviciile prestate în mod gratuit de c:tre o persoan;
impozabil< pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori
pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât
desf=>urarea activit?@ii sale economice.

(5) Nu constituie prestare de servicii efectuat cu plat în
sensul alin. (4), fr a se limita la acestea, operaiuni
precum:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite
în cadrul activitii economice a persoanei impozabile sau
prestarea de servicii în mod gratuit, în cadrul aciunilor de
sponsorizare, mecenat sau protocol, în condiiile stabilite prin
normele metodologice;
b) serviciile prestate în mod gratuit în scop de reclam sau
în scopul stimul rii vânz rilor sau, mai general, în scopuri
legate de desf urarea activitii economice, în condiiile
stabilite prin normele metodologice;
c) serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de
garanie de ctre persoana care a efectuat iniial livrarea de
bunuri sau prestarea de servicii.
(6) Prevederile art. 270 alin. (5) i (7) se aplic în mod
corespunztor i prestrilor de servicii.
ART. 272
Schimbul de bunuri sau servicii
În cazul unei operaiuni care implic o livrare de bunuri
i/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrri de bunuri
i/sau prestri de servicii, fiecare persoan impozabil se
consider! c" a efectuat o livrare de bunuri #i/sau o prestare de
servicii cu plat$.
ART. 273
Achizi%iile intracomunitare de bunuri
(1) Se consider& achizi'ie intracomunitar( de bunuri
ob)inerea dreptului de a dispune, ca *i un proprietar, de bunuri
mobile corporale expediate sau transportate la destina+ia
indicat, de cump-r.tor, de c/tre furnizor, de c0tre cump1r2tor
sau de c3tre alt4 persoan5, în contul furnizorului sau al
cump6r7torului, c8tre un stat membru, altul decât cel de plecare
a transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt asimilate unei achizi9ii intracomunitare cu plat:
urm;toarele:
a) utilizarea în România, de c<tre o persoan= impozabil>, în
scopul desf?@urArii activitBCii economice proprii, a unor bunuri
transportate sau expediate de aceasta sau de altD persoanE, în
numele acesteia, din statul membru pe teritoriul cFruia aceste
bunuri au fost produse, extrase, achiziGionate, dobândite ori
importate de cHtre aceasta, dacI transportul sau expedierea
acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România

în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în
alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 270 alin.
(10) i (11);
b) preluarea de ctre forele armatei române, pentru uzul
acestora sau pentru personalul civil din cadrul for elor armate,
de bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, care este
parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la
4 aprilie 1949, i la a cror achiziie nu s-au aplicat regulile
generale de impozitare din acel stat membru în situaia în care
importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea
prevzut la art. 293 alin. (1) lit. h).
(3) Se consider , de asemenea, c este efectuat cu plat
achiziia intracomunitar de bunuri a cror livrare, dac ar fi
fost realizat în România, ar fi fost tratat drept o livrare de
bunuri efectuat cu plat.
(4) Este asimilat unei achiziii intracomunitare i
achiziionarea de ctre o persoan juridic neimpozabil a unor
bunuri importate de acea persoan în Uniunea European i
transportate sau expediate într-un alt stat membru decât cel în
care s-a efectuat importul. Persoana juridic! neimpozabil" va
beneficia de rambursarea taxei pl#tite în România pentru
importul bunurilor, dac$ dovede%te c& achizi'ia sa
intracomunitar( a fost supus) taxei în statul membru de
destina*ie a bunurilor expediate sau transportate.
(5) Prin ordin al ministrului finan+elor publice se pot
reglementa m,suri de simplificare cu privire la aplicarea
prevederilor alin. (2) lit. a).
ART. 274
Importul de bunuri
Importul de bunuri reprezint-:
a) intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu
se afl. în liber/ circula0ie în în1elesul art. 29 din Tratatul
privind func2ionarea Uniunii Europene;
b) pe lâng3 opera4iunile prev5zute la lit. a), intrarea în
Uniunea European6 a bunurilor care se afl7 în liber8 circula9ie,
provenite dintr-un teritoriu ter:, care face parte din
teritoriul vamal al Uniunii Europene.
CAP. V
Locul opera;iunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
ART. 275
Locul livr<rii de bunuri
(1) Se consider= a fi locul livr>rii de bunuri:

a) locul unde se gsesc bunurile în momentul când începe
expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt
expediate sau transportate de furnizor, de cump rtor sau de un
ter. Dac locul livrrii, stabilit conform prezentei prevederi,
se situeaz în afara teritoriului european, locul livrrii
realizate de ctre importator i locul oric rei livr ri
ulterioare se consider în statul membru de import al bunurilor,
iar bunurile se consider a fi transportate sau expediate din
statul membru de import;
b) locul unde se efectueaz instalarea sau montajul, de
ctre furnizor ori de ctre alt persoan în numele
furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei
instalri sau unui montaj;
c) locul unde se gsesc bunurile atunci când sunt puse la
dispoziia cumprtorului, în cazul bunurilor care nu sunt
expediate sau transportate;
d) locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în
care livrrile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor,
avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri
efectuat în interiorul Uniunii Europene, dac:
1. partea transportului de pasageri efectuat în interiorul
Uniunii Europene reprezint partea transportului, efectuat fr
nicio oprire în afara Uniunii Europene, între locul de plecare
i locul de sosire ale transportului de pasageri;
2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezint!
primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Uniunii
Europene, eventual dup" o oprire în afara Uniunii Europene;
3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezint#
ultimul punct de debarcare prev$zut în interiorul Uniunii
Europene pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul
Uniunii Europene, eventual înainte de o oprire în afara Uniunii
Europene;
e) în cazul livr%rii de gaz prin intermediul unui sistem de
gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin
orice re&ea conectat' la un astfel de sistem, al livr(rii de
energie electric) ori al livr*rii de energie termic+ sau agent
frigorific prin intermediul re,elelor de înc-lzire ori de r.cire
c/tre un comerciant persoan0 impozabil1, locul livr2rii se
consider3 a fi locul în care acel comerciant persoan4 impozabil5
î6i are sediul activit78ii economice sau un sediu fix pentru
care se livreaz9 bunurile ori, în absen:a unui astfel de sediu,
locul în care acesta are domiciliul stabil sau re;edin<a sa
obi=nuit>. Comerciantul persoan? impozabil@ reprezintA persoana

impozabil a c rei activitate principal, în ceea ce privete
cumprrile de gaz, de energie electric i de energie termic
sau agent frigorific, o reprezint revânzarea de astfel de
produse i al c rei consum propriu de astfel de produse este
neglijabil;
f) în cazul livr rii de gaz printr-un sistem de gaze
naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice
re ea conectat la un astfel de sistem, al livrrii de energie
electric ori al livrrii de energie termic sau agent
frigorific prin intermediul reelelor de înclzire ori de
rcire, în situaia în care unei astfel de livrri nu i se
aplic lit. e), locul livrrii reprezint locul în care
cumprtorul utilizeaz i consum efectiv bunurile. Atunci când
cump r!torul nu consum" efectiv gazul, energia electric#,
energia termic$ sau agentul frigorific ori le consum% doar
par&ial, se consider' c( bunurile în cauz) neconsumate au fost
utilizate *i consumate în locul în care cump+r,torul î-i are
sediul activit./ii economice ori un sediu fix pentru care se
livreaz0 bunurile. În absen1a unui astfel de sediu, se consider2
c3 acesta a utilizat 4i a consumat bunurile în locul în care î5i
are domiciliul sau re6edin7a obi8nuit9.
(2) Prin excep:ie de la prevederile alin. (1) lit. a), în
cazul unei vânz;ri la distan<= care se efectueaz> dintr-un stat
membru spre România, locul livr?rii se consider@ în România dacA
livrarea este efectuatB cCtre un cumpDrEtor persoanF impozabilG
sau persoanH juridicI neimpozabilJ, care beneficiazK de excepLia
de la art. 268 alin. (4), sau cMtre orice altN persoanO
neimpozabilP Qi dacR sunt îndeplinite urmStoarele condiTii:
a) valoarea totalU a vânzVrilor la distanWX al cYror
transport sau expediere în România se realizeazZ de c[tre un
furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumit\
vânzare la distan]^, inclusiv valoarea respectivei vânz_ri la
distan`a, sau în anul calendaristic precedent, depbcedte
plafonul pentru vânzeri la distanfg de 35.000 euro, al chrui
echivalent în lei se stabileite prin normele metodologice; sau
b) furnizorul a optat în statul membru din care se
transportj bunurile pentru considerarea vânzkrilor sale la
distanlm, care presupun transportul bunurilor din acel stat
membru în România, ca având loc în România.
(3) Locul livrnrii este întotdeauna în România, în cazul
vânzorilor la distanpq de produse accizabile, efectuate dintr-un
stat membru crtre persoane neimpozabile din România, altele
decât persoanele juridice neimpozabile, fsrt su se aplice
plafonul prevvzut la alin. (2) lit. a).

(4) Excepia prevzut la alin. (2) nu se aplic vânzrilor
la distan efectuate din alt stat membru în România:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor ori în
numele acestuia;
c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform
regimului special prevzut la art. 313, 326 sau art. 333 din
Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de art,
obiectele de colec ie i antichit ile, astfel cum sunt definite
la art. 312 alin. (1);
d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe
teritoriul Uniunii Europene sau prin orice re ea conectat la un
astfel de sistem, de energie electric, de energie termic sau
agent frigorific prin intermediul reelelor de înclzire ori de
rcire;
e) de produse accizabile, livrate ctre persoane impozabile
i persoane juridice neimpozabile.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. a), locul
livrrii pentru vânzrile la distan efectuate din România
ctre alt stat membru se consider în acest alt stat membru, în
cazul în care livrarea este efectuat ctre o persoan care nu
îi comunic furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de
TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul
sau expedierea, dac! sunt îndeplinite urm"toarele condi#ii:
a) valoarea total$ a vânz%rilor la distan&', efectuate de
furnizor (i care presupun transportul sau expedierea bunurilor
din România c)tre un anumit stat membru, în anul calendaristic
în care are loc o anumit* vânzare la distan+,, inclusiv valoarea
respectivei vânz-ri la distan./, sau în anul calendaristic
precedent, dep01e2te plafonul pentru vânz3ri la distan45,
stabilit conform legisla6iei privind taxa pe valoarea ad7ugat8
din statul membru respectiv, astfel de vânz9ri având locul
livr:rii în statul respectiv; sau
b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor
vânz;rilor sale la distan<=, care presupun transportul bunurilor
din România într-un anumit stat membru, ca având loc în
respectivul stat membru. Op>iunea se exercit? în condi@iile
stabilite prin normele metodologice Ai se aplicB tuturor
vânzCrilor la distanDE, efectuate cFtre respectivul stat membru,
în anul calendaristic în care se exercitG opHiunea Ii în
urmJtorii 2 ani calendaristici.
(6) În cazul vânzKrilor la distanLM de produse accizabile
efectuate din România cNtre persoane neimpozabile din alt stat
membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul
livrOrii este întotdeauna în celPlalt stat membru.

(7) Excepia prevzut la alin. (5) nu se aplic vânzrilor
la distan efectuate din România ctre un alt stat membru:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de alt
persoan în numele acestuia;
c) de bunuri taxate în România, conform regimului special
pentru bunuri second-hand, opere de art , obiecte de colec ie i
antichit i, prevzut la art. 312;
d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe
teritoriul Uniunii Europene sau prin orice reea conectat la un
astfel de sistem, de energie electric, de energie termic sau
agent frigorific prin intermediul reelelor de înclzire ori de
rcire;
e) de produse accizabile, livrate ctre persoane juridice
neimpozabile i persoane impozabile.
(8) În aplicarea alin. (2)-(7), atunci când o vânzare la
distan presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute
dintr-un teritoriu ter i importul de ctre furnizor într-un
stat membru, altul decât statul membru în care se expediaz sau
se transport în vederea livr rii acestora c!tre client, se va
considera c" bunurile au fost expediate sau transportate din
statul membru în care se efectueaz# importul.
ART. 276
Locul achizi$iei intracomunitare de bunuri
(1) Locul achizi%iei intracomunitare de bunuri se consider&
a fi locul unde se g'sesc bunurile în momentul în care se
încheie expedierea sau transportul bunurilor.
(2) În cazul achizi(iei intracomunitare de bunuri, prev)zut*
la art. 268 alin. (3) lit. a), dac+ cump,r-torul îi comunic.
furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil,
emis de autorit/0ile unui stat membru, altul decât cel în care
are loc achizi1ia intracomunitar2, conform alin. (1), locul
respectivei achizi3ii intracomunitare se consider4 în statul
membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA.
(3) Dac5 o achizi6ie intracomunitar7 a fost supus8 la plata
taxei în alt stat membru, conform alin. (1), 9i în România,
conform alin. (2), baza de impozitare se reduce în mod
corespunz:tor în România.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplic; dac< cump=r>torul
face dovada c? achizi@ia intracomunitarA a fost supusB la plata
TVA în statul membru în care are loc achiziCia intracomunitarD,
conform alin. (1).

(5) Prevederile alin. (2) nu se aplic în cazul
operaiunilor triunghiulare, atunci când cump rtorul revânztor
înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art.
316 face dovada c a efectuat o achiziie intracomunitar
neimpozabil pe teritoriul altui stat membru, în condi ii
similare celor prev zute la art. 268 alin. (8) lit. b), în
vederea efectu rii unei livr ri ulterioare în acel alt stat
membru. Obliga iile persoanelor implicate în operaiuni
triunghiulare sunt prevzute în normele metodologice.
ART. 277
Locul importului de bunuri
(1) Locul importului de bunuri se consider pe teritoriul
statului membru în care se afl bunurile când intr pe
teritoriul european.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), atunci când
bunurile la care se face referire la art. 274 lit. a), care nu
se afl în liber circulaie, sunt plasate, la intrarea în
Uniunea European, în unul dintre regimurile sau situaiile la
care se face referire la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1-7,
locul importului pentru aceste bunuri se consider a fi pe
teritoriul statului membru în care bunurile înceteaz s mai fie
plasate în astfel de regimuri sau situaii.
(3) Atunci când bunurile la care se face referire în art.
274 lit. b), care se afl în liber circulaie la intrarea în
Uniunea European , sunt în una dintre situa!iile care le-ar
permite, dac" ar fi fost importate în Uniunea European#, în
sensul art. 274 lit. a), s$ beneficieze de unul dintre
regimurile sau situa%iile prev&zute la art. 295 alin. (1) lit.
a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedur' de tranzit intern, locul
importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul
c(ruia se încheie aceste regimuri sau aceast) procedur*.
ART. 278
Locul prest+rii de servicii
(1) În vederea aplic,rii regulilor referitoare la locul de
prestare a serviciilor:
a) o persoan- impozabil. care desf/0oar1 2i activit34i sau
opera5iuni care nu sunt considerate impozabile în conformitate
cu art. 268 alin. (1)-(4) este considerat6 persoan7 impozabil8
pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
b) o persoan9 juridic: neimpozabil; care este înregistrat<
în scopuri de TVA este considerat= persoan> impozabil?.
(2) Locul de prestare a serviciilor c@tre o persoanA
impozabilB care acCioneazD ca atare este locul unde respectiva

persoan care primete serviciile î i are stabilit sediul
activitii sale economice. Dac serviciile sunt furnizate ctre
un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel
în care persoana îi are sediul activit ii sale economice,
locul de prestare a serviciilor este locul unde se afl
respectivul sediu fix al persoanei care prime te serviciile. În
absen a unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a
serviciilor este locul unde persoana impozabil care primete
aceste servicii îi are domiciliul stabil sau reedina
obinuit.
(3) Locul de prestare a serviciilor ctre o persoan
neimpozabil este locul unde prestatorul îi are stabilit sediul
activitii sale economice. Dac serviciile sunt prestate de la
un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decât locul în
care persoana impozabil i-a stabilit sediul activitii
economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se
afl respectivul sediu fix. În absen a unui astfel de loc sau
sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde
prestatorul î!i are domiciliul stabil sau re"edin#a obi$nuit%.
(4) Prin excep&ie de la prevederile alin. (2) 'i (3), pentru
urm(toarele prest)ri de servicii, locul prest*rii este
considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru
prest+rile de servicii efectuate în leg,tur- cu bunurile
imobile, inclusiv serviciile prestate de exper.i /i agen0i
imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu
func1ie similar2, precum tabere de vacan34 sau locuri amenajate
pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor
imobile, pentru servicii de preg5tire 6i coordonare a lucr7rilor
de construc8ii, precum serviciile prestate de arhitec9i :i de
societ;<ile care asigur= supravegherea pe >antier;
b) locul unde se efectueaz? transportul, în func@ie de
distanAele parcurse, în cazul serviciilor de transport de
cBlCtori;
c) locul prestDrii efective, pentru serviciile de restaurant
Ei catering, cu excepFia celor prestate efectiv la bordul
navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei
pGrHi a unei operaIiuni de transport de cJlKtori efectuate în
cadrul Uniunii Europene;
d) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la
dispoziLia clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a
unui mijloc de transport. Prin termen scurt se înMelege posesia
sau utilizarea continuN a mijlocului de transport pe o perioadO
de maximum 30 de zile Pi, în cazul ambarcaQiunilor maritime, pe
o perioadR de maximum 90 de zile;
e) locul de plecare a transportului de cSlTtori, pentru
serviciile de restaurant Ui catering furnizate efectiv la bordul

navelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpul unei pri a
unei opera iuni de transport de cltori efectuat în Uniunea
European. Parte a unei operaiuni de transport de cl tori
efectuat în Uniunea European înseamn acea parte a opera iunii
efectuate, fr escal în afara Uniunii Europene, între punctul
de plecare i punctul de sosire al transportului de cltori.
Punctul de plecare a unui transport de cltori înseamn primul
punct stabilit pentru îmbarcarea cltorilor în interiorul
Uniunii Europene, dac este cazul, dup o oprire în afara
Uniunii Europene. Punctul de sosire a unui transport de cltori
înseamn ultimul punct stabilit pentru debarcarea în interiorul
Uniunii Europene a cltorilor care s-au îmbarcat în Uniunea
European , dac! este cazul înaintea unei opriri în afara Uniunii
Europene. În cazul unei c"l#torii dus-întors, traseul de retur
este considerat o opera$iune de transport separat%.
(5) Prin excep&ie de la prevederile alin. (3), locul
urm'toarelor servicii este considerat a fi:
a) locul în care este efectuat( opera)iunea principal* în
conformitate cu prevederile prezentului titlu, în cazul
serviciilor prestate de un intermediar care ac+ioneaz, în numele
-i în contul altei persoane .i beneficiarul este o persoan/
neimpozabil0;
b) locul unde are loc transportul, propor1ional cu
distan2ele parcurse, în cazul serviciilor de transport de
bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, c3tre
persoane neimpozabile;
c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de
bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri
prestate c4tre persoane neimpozabile. Prin transport
intracomunitar de bunuri se în5elege orice transport de bunuri
al c6rui loc de plecare 7i loc de sosire sunt situate pe
teritoriile a dou8 state membre diferite. Loc de plecare
înseamn9 locul unde începe efectiv transportul de bunuri,
indiferent de distan:ele parcurse pentru a ajunge la locul unde
se g;sesc bunurile, iar loc de sosire înseamn< locul unde se
încheie efectiv transportul de bunuri;
d) locul în care se presteaz= efectiv serviciile c>tre
persoane neimpozabile, în cazul urm?toarelor:
1. servicii constând în activit@Ai accesorii transportului,
precum încBrcarea, descCrcarea, manipularea Di servicii similare
acestora;
2. servicii constând în lucrEri asupra bunurilor mobile
corporale;
3. evaluFri ale bunurilor mobile corporale;

e) locul unde beneficiarul este stabilit sau îi are
domiciliul stabil ori re edina obinuit, dac respectivul
beneficiar este o persoan neimpozabil care este stabilit sau
î i are domiciliul stabil sau re edin a obi nuit în afara
Uniunii Europene, în cazul urmtoarelor servicii:
1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepia
tuturor mijloacelor de transport;
2. operaiunile de leasing având ca obiect utilizarea
bunurilor mobile corporale, cu excepia tuturor mijloacelor de
transport;
3. transferul i/sau cesiunea drepturilor de autor,
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale i a altor drepturi
similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultanilor, inginerilor, juritilor i
avocailor, contabililor i experilor contabili, ale birourilor
de studii i alte servicii similare, precum i prelucrarea de
date i furnizarea de informaii;
6. opera iunile de natur! financiar-bancar" #i de asigur$ri,
inclusiv reasigur%ri, cu excep&ia închirierii de seifuri;
7. punerea la dispozi'ie de personal;
8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat
pe teritoriul Uniunii Europene sau la o re(ea conectat) la un
astfel de sistem, la re*eaua de energie electric+ ori la
re,elele de înc-lzire sau de r.cire, transportul /i distribu0ia
prin intermediul acestor sisteme ori re1ele, precum 2i alte
prest3ri de servicii legate direct de acestea;
9. obliga4ia de a se ab5ine de la realizarea sau
exercitarea, total sau par6ial, a unei activit78i economice sau
a unui drept prev9zut la prezenta liter:;
f) locul în care activit;<ile se desf=>oar? efectiv, în
cazul serviciilor principale @i auxiliare legate de activitABi
culturale, artistice, sportive, CtiinDifice, educaEionale, de
divertisment sau de activitFGi similare, cum ar fi târgurile Hi
expoziIiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de
organizatorii acestor activitJKi, prestate cLtre persoane
neimpozabile;
g) locul de închiriere, cu excepMia închirierii pe termen
scurt a unui mijloc de transport unei persoane neimpozabile,
este locul în care clientul este stabilit, îNi are domiciliul
stabil sau reOedinPa obiQnuitR. Prin închiriere se înSeleg
inclusiv serviciile de leasing de mijloace de transport. Prin
excepTie, locul de închiriere a unei ambarcaUiuni de agrement
unei persoane neimpozabile, cu excepVia închirierii pe termen
scurt, este locul unde ambarcaWiunea de agrement este pusX
efectiv la dispoziYia clientului, în cazul în care serviciul

respectiv este prestat efectiv de ctre prestator din locul în
care este situat sediul activit ii sale economice sau sediul
su fix. Prin termen scurt se înelege deinerea sau utilizarea
continu a mijlocului de transport pe o perioad de maximum 30
de zile i, în cazul ambarca iunilor maritime, pe o perioad de
maximum 90 de zile;
h) locul unde beneficiarul este stabilit, î i are domiciliul
stabil sau re edin a obinuit, în cazul urmtoarelor servicii
prestate ctre o persoan neimpozabil:
1. serviciile de telecomunicaii;
2. serviciile de radiodifuziune i televiziune;
3. serviciile furnizate pe cale electronic.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (2), locul
urmtoarelor servicii este considerat a fi:
a) în România, pentru serviciile constând în activiti
accesorii transportului, precum încrcarea, descrcarea,
manipularea i servicii similare acestora, servicii constând în
lucrri asupra bunurilor mobile corporale i evalu ri ale
bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri
efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate c!tre o
persoan" impozabil# nestabilit$ pe teritoriul Uniunii Europene,
dac% utilizarea &i exploatarea efectiv' a serviciilor au loc în
România;
b) locul în care evenimentele se desf()oar* efectiv, pentru
serviciile legate de acordarea accesului la evenimente
culturale, artistice, sportive, +tiin,ifice, educa-ionale, de
divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile
.i expozi/iile, precum 0i pentru serviciile auxiliare legate de
acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.
(7) Prin excep1ie de la prevederile alin. (2), pentru
serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Uniunii
Europene, când aceste servicii sunt prestate c2tre o persoan3
impozabil4 stabilit5 în România, locul prest6rii se consider7 a
fi în afara Uniunii Europene, dac8 utilizarea 9i exploatarea
efectiv: a serviciilor au loc în afara Uniunii Europene. În
aplicarea prezentului alineat, serviciile de transport de bunuri
efectuate în afara Uniunii Europene sunt serviciile de transport
ale c;rui punct de plecare <i punct de sosire se afl= în afara
Uniunii Europene, acestea fiind considerate efectiv utilizate >i
exploatate în afara Uniunii Europene.
ART. 279

Locul operaiunilor legate de podul de frontier peste
fluviul Dun rea între Calafat i Vidin
(1) Prin excepie de la prevederile art. 275-278 pentru
operaiunile legate de podul de frontier peste fluviul Dunrea
între Calafat i Vidin se aplic prevederile alin. (2) i (3).
(2) Pentru a determina locul opera iunilor impozabile în
ceea ce prive te între inerea sau repararea podului de
frontier, frontiera teritorial este considerat ca fiind la
mijlocul podului, pentru livrrile de bunuri, prestrile de
servicii, achiziiile intracomunitare i importurile de bunuri,
destinate întreinerii sau reparrii podului.
(3) Pentru a determina locul operaiunii impozabile în ceea
ce privete perceperea taxei de trecere a podului se consider
toat lungimea podului ca fiind:
a) parte a teritoriului României, pentru cltoriile dinspre
România spre Bulgaria;
b) parte a teritoriului Bulgariei, pentru cltoriile
dinspre Bulgaria spre România.
CAP. VI
Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea
ad ugat!
ART. 280
Faptul generator "i exigibilitatea - defini#ii
(1) Faptul generator reprezint$ faptul prin care sunt
realizate condi%iile legale necesare pentru exigibilitatea
taxei.
(2) Exigibilitatea taxei reprezint& data la care autoritatea
fiscal' devine îndrept()it*, în baza legii, s+ solicite plata de
c,tre persoanele obligate la plata taxei, chiar dac- plata
acestei taxe poate fi amânat..
(3) Exigibilitatea pl/0ii taxei reprezint1 data la care o
persoan2 are obliga3ia de a pl4ti taxa la bugetul statului,
conform prevederilor art. 326 alin. (1).
(4) Regimul de impozitare aplicabil pentru opera5iunile
impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine
faptul generator, cu excep6ia cazurilor prev7zute la art. 282
alin. (2), pentru care se aplic8 regimul de impozitare în
vigoare la data exigibilit9:ii taxei.
(5) În cazul opera;iunilor pentru care se aplic< sistemul de
TVA la încasare prev=zut la art. 282 alin. (3), regimul de
impozitare aplicabil este regimul în vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu excep>ia situa?iilor în care se
emite o factur@ sau se încaseazA un avans, înainte de data la
care intervine faptul generator. În aceste situaBii se aplicC

regimul de impozitare în vigoare la data emiterii facturii sau
la data încasrii avansului, dup caz.
(6) În cazul schimbrii regimului de impozitare se
procedeaz la regularizare pentru a se aplica regimul de
impozitare în vigoare la data livrrii de bunuri sau prestrii
de servicii pentru cazurile prevzute la art. 282 alin. (2) lit.
a), numai dac factura este emis pentru contravaloarea par ial
a livr rii de bunuri ori a prest rii de servicii, i la art. 282
alin. (2) lit. b), dac a fost încasat un avans pentru valoarea
parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii, mai
puin în cazul operaiunilor pentru care se aplic sistemul TVA
la încasare, pentru care se aplic regulile stabilite la art.
282 alin. (7). Prin excepie, micile întreprinderi prevzute la
art. 310, care se înregistreaz în scopuri de TVA conform art.
316, procedeaz la regularizare în vederea aplicrii regimului
de impozitare în vigoare la data livrrii de bunuri sau
prestrii de servicii în cazurile prevzute la art. 282 alin.
(2) lit. a) i b), pentru facturile emise i/sau avansurile care
au fost încasate, înainte de înregistrarea în scopuri de TVA,
pentru contravaloarea par!ial" sau integral# a livr$rii de
bunuri ori a prest%rii de servicii.
(7) Prin excep&ie de la prevederile alin. (4)-(6), în cazul
modific'rilor de cote se aplic( prevederile art. 291 alin. (4)
)i (6), iar pentru opera*iunile prev+zute la art. 331 regimul
aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea
taxei conform art. 282 alin. (1) ,i (2).
ART. 281
Faptul generator pentru livr-ri de bunuri .i prest/ri de
servicii
(1) Faptul generator intervine la data livr0rii bunurilor
sau la data prest1rii serviciilor, în conformitate cu regulile
stabilite de prezentul articol.
(la 01-10-2017 Alineatul (1) din Articolul 281 , Capitolul VI ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din
LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat2 în MONITORUL OFICIAL
nr. 584 din 21 iulie 2017)
(2) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de
consigna3ie se consider4 c5 livrarea bunurilor de la consignant
la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de
consignatar clien6ilor s7i.
(3) Pentru bunurile transmise în vederea test8rii sau
verific9rii conformit:;ii, se consider< c= livrarea bunurilor
are loc la data accept>rii bunurilor de c?tre beneficiar.

(4) Pentru stocurile la dispoziia clientului se consider
c livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage
bunurile din stoc în vederea utilizrii, în principal pentru
activitatea de producie.
(5) Prin normele metodologice sunt definite contractele de
consignaie, stocurile la dispoziia clientului, bunurile
livrate în vederea testrii sau a verificrii conformit ii.
(6) Pentru livr rile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri
imobile, data livr rii este data la care intervine transferul
dreptului de a dispune de bunuri ca un proprietar. Prin
excep ie, în cazul contractelor care prevd c plata se
efectueaz în rate sau al oricrui alt tip de contract care
prevede c proprietatea este atribuit cel mai târziu în
momentul plii ultimei sume scadente, cu excepia contractelor
de leasing, data livrrii este data la care bunul este predat
beneficiarului.
(7) Prestrile de servicii care determin decontri sau
pli succesive, cum sunt serviciile de construcii-montaj,
consultan, cercetare, expertiz !i alte servicii similare,
sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situa"ii
de lucr#ri, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza
c$rora se stabilesc serviciile efectuate sau, dup% caz, în
func&ie de prevederile contractuale, la data accept'rii acestora
de c(tre beneficiari.
(8) În cazul livr)rilor de bunuri *i al prest+rilor de
servicii care se efectueaz, continuu, altele decât cele
prev-zute la alin. (7), cum sunt livr.rile de gaze naturale, de
ap/, de energie electric0, serviciile de telefonie, de
închiriere, de leasing, de consesionare, de arendare de bunuri,
de acordare cu plat1 pentru o anumit2 perioad3 a unor drepturi
reale, precum dreptul de uzufruct 4i superficia, asupra unui bun
imobil, 5i alte livr6ri/prest7ri asemenea, se consider8 c9
livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuat: la
fiecare dat; prev<zut= în contract pentru plata bunurilor
livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de
prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar
perioada de decontare nu poate dep>?i un an.
(la 01-10-2017 Alineatul (8) din Articolul 281 , Capitolul VI ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din
LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat@ în MONITORUL OFICIAL
nr. 584 din 21 iulie 2017)
(9) Abrogat.

(la 24-07-2017 Alineatul (9) din Articolul 281 , Capitolul VI
, Titlul VII a fost abrogat de Punctul 35, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(10) Prest rile de servicii pentru care taxa este datorat
de ctre beneficiarul serviciilor în conformitate cu art. 307
alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioad mai mare de
un an i care nu determin decontri sau pl i în cursul acestei
perioade, se consider efectuate la expirarea fiec rui an
calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.
(11) Prin excep ie de la prevederile alin. (8), livrarea
continu de bunuri, altele decât cele prevzute la art. 275
alin. (1) lit. e) i f), pe o perioad care depete o lun
calendaristic, care sunt expediate sau transportate într-un alt
stat membru decât cel în care începe expedierea ori transportul
bunurilor i care sunt livrate în regim de scutire de TVA sau
care sunt transferate în regim de scutire de TVA într-un alt
stat membru de ctre o persoan impozabil în scopul
desfurrii activitii sale economice, în conformitate cu
condiiile stabilite la art. 294 alin. (2), se consider ca
fiind efectuat! în momentul încheierii fiec"rei luni
calendaristice, atât timp cât livrarea de bunuri nu a încetat.
(12) Prest#rile de servicii care nu se reg$sesc la alin. (7)
-(10) se consider% efectuate la data finaliz&rii prest'rii
serviciului respectiv.
ART. 282
Exigibilitatea pentru livr(ri de bunuri )i prest*ri de
servicii
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc
faptul generator.
(2) Prin excep+ie de la prevederile alin. (1),
exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care
intervine faptul generator;
b) la data la care se încaseaz, avansul, pentru pl-.ile în
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile reprezint/ plata par0ial1 sau integral2 a
contravalorii bunurilor 3i serviciilor, efectuat4 înainte de
data livr5rii ori prest6rii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livr7rile de
bunuri sau prest8rile de servicii realizate prin ma9ini automate
de vânzare, de jocuri sau alte ma:ini similare.
(3) Prin excep;ie de la prevederile alin. (1) <i alin. (2)
lit. a), exigibilitatea taxei intervine la data încas=rii

contravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri ori a
prest rii de servicii, în cazul persoanelor impozabile care
opteaz în acest sens, denumite în continuare persoane care
aplic sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316, care au sediul activitii economice în
România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cror cifr de
afaceri în anul calendaristic precedent nu a dep it plafonul de
2.250.000 lei. Persoana impozabil care în anul precedent nu a
aplicat sistemul TVA la încasare, dar a c rei cifr de afaceri
pentru anul respectiv este inferioar plafonului de 2.250.000
lei i care opteaz pentru aplicarea sistemului TVA la încasare,
aplic sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei dea doua perioade fiscale din anul urmtor celui în care nu a
depit plafonul, cu condiia ca la data exercitrii opiunii s
nu fi depit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri
pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituit din
valoarea total a livrrilor de bunuri i a prestrilor de
servicii taxabile i/sau scutite de TVA, precum !i a
opera"iunilor rezultate din activit#$i economice pentru care
locul livr%rii/prest&rii se consider' ca fiind în str(in)tate,
conform art. 275 *i 278, realizate în cursul anului
calendaristic;
b) persoanele impozabile, care au sediul activit+,ii
economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), care se
înregistreaz- în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul
anului .i care opteaz/ pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare începând cu data înregistr0rii în scopuri de TVA.
(4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare:
a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal
unic conform prevederilor art. 269 alin. (9);
b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România
conform art. 266 alin. (2) lit. a);
c) persoanele impozabile care în anul precedent au dep12it
plafonul de 2.250.000 lei prev3zut la alin. (3) lit. a);
d) persoanele impozabile care se înregistreaz4 în scopuri de
TVA conform art. 316 în cursul anului 5i care au dep67it
plafonul de 2.250.000 lei prev8zut la alin. (3) lit. a) în anul
precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în func9ie
de opera:iunile realizate în perioada în care respectiva
persoan; a avut un cod valabil de TVA conform art. 316.
(5) Persoana impozabil< care opteaz= pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare este obligat> s? aplice sistemul

respectiv cel puin pân la sfâritul anului calendaristic în
care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excep ia situaiei
în care în cursul aceluiai an cifra de afaceri depete
plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplic pân
la sfâr itul perioadei fiscale urm toare celei în care plafonul
a fost dep it. Dac în primul an de aplicare a sistemului TVA
la încasare persoana impozabil nu depete plafonul de
2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare pân la
sfâritul perioadei fiscale urmtoare celei în care plafonul de
2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în
parte, a fost depit pe parcursul unui an calendaristic. Orice
persoan impozabil care a optat pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare i care nu depete în cursul unui an plafonul de
2.250.000 lei poate renuna la aplicarea sistemului respectiv
oricând în cursul anului, prin depunerea unei notific ri la
organul fiscal competent între data de 1 !i 25 ale lunii, cu
excep"ia primului an în care a optat pentru aplicarea
sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul
persoanelor care aplic# sistemul TVA la încasare se opereaz$ de
organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei
fiscale urm%toare celei în care a fost depus& notificarea.
(6) Persoanele impozabile care opteaz' pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare aplic( sistemul respectiv numai
pentru opera)iuni pentru care locul livr*rii, conform
prevederilor art. 275, sau locul prest+rii, conform prevederilor
art. 278, se consider, a fi în România, dar nu aplic- sistemul
respectiv pentru urm.toarele opera/iuni care intr0 sub inciden1a
regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
a) livr2rile de bunuri/prest3rile de servicii pentru care
beneficiarul este persoana obligat4 la plata taxei conform art.
307 alin. (2)-(6) sau art. 331;
b) livr5rile de bunuri/prest6rile de servicii care sunt
scutite de TVA;
c) opera7iunile supuse regimurilor speciale prev8zute la
art. 311-313;
d) livr9rile de bunuri/prest:rile de servicii pentru care
beneficiarul este o persoan; afiliat< furnizorului/prestatorului
potrivit art. 7 pct. 26.
(7) În cazul facturilor emise de persoanele impozabile
înainte de intrarea sau ie=irea în/din sistemul de TVA la
încasare se aplic> urm?toarele reguli:
a) în cazul facturilor pentru contravaloarea total@ a
livrArii de bunuri ori a prestBrii de servicii emise înainte de
data intrCrii în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacD
acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de
taxE intervine dupF intrarea în sistemul TVA la încasare, nu se

aplic prevederile alin. (3) i (5). În cazul facturilor pentru
contravaloarea parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de
servicii emise înainte de data intrrii în sistemul de TVA la
încasare, care au fost ori nu încasate, pentru care faptul
generator de tax intervine dup data intr rii persoanei
impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) i (5)
pentru diferen ele care vor fi facturate dup data intr rii în
sistemul de TVA la încasare al persoanei impozabile;
b) în cazul facturilor pentru contravaloarea total a
livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii emise înainte de
data ieirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dac
acestea sunt ori nu încasate, pentru care faptul generator de
tax intervine dup ieirea din sistemul TVA la încasare, se
continu aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei
intervine conform alin. (3) i (5). În cazul facturilor pentru
contravaloarea parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de
servicii emise înainte de data ieirii din sistemul de TVA la
încasare, pentru care faptul generator de tax intervine dup
data ieirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare,
se vor aplica prevederile alin. (3) i (5) numai pentru taxa
aferent! contravalorii par"iale a livr#rilor/prest$rilor
facturate înainte de ie%irea din sistem a persoanei impozabile.
(8) Pentru determinarea taxei aferente încas&rii
contravalorii integrale sau par'iale a livr(rii de bunuri ori a
prest)rii de servicii, care devine exigibil* potrivit
prevederilor alin. (3), fiecare încasare total+ sau par,ial- se
consider. c/ include 0i taxa aferent1.
(9) În cazul evenimentelor men2ionate la art. 287, taxa este
exigibil3 la data la care intervine oricare dintre evenimente,
iar regimul de impozitare, cotele aplicabile 4i cursul de schimb
valutar sunt acelea5i ca 6i ale opera7iunii de baz8 care a
generat aceste evenimente.
(10) În situa9ia livr:rilor de bunuri/prest;rilor de
servicii pentru care se aplic< sistemul TVA la încasare, în
cazul evenimentelor men=ionate la art. 287, regimul de
impozitare, cotele aplicabile >i cursul de schimb valutar sunt
acelea?i ca @i ale operaAiunii de bazB care a generat aceste
evenimente, dar pentru stabilirea exigibilitCDii taxei se aplicE
urmFtoarele prevederi:
a) pentru situaGia prevHzutI la art. 287 lit. a):
1. în cazul în care operaJiunea este anulatK total înainte
de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data
anulLrii operaMiunii, pentru contravaloarea pentru care a
intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru
care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereazN anularea
taxei neexigibile aferente;

2. în cazul în care operaiunea este anulat par ial înainte
de livrare/prestare, se opereaz reducerea taxei neexigibile
aferente contravalorii pentru care nu a intervenit
exigibilitatea taxei, iar în situaia în care cuantumul taxei
aferente anulrii depete taxa neexigibil , pentru diferen
exigibilitatea taxei intervine la data anul rii opera iunii;
b) pentru situaia prevzut la art. 287
corespunztor prevederile lit. a);
c) pentru situaia prevzut la art. 287
corespunztor prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situaia prevzut la art. 287
anularea taxei neexigibile aferente;
e) pentru situaia prevzut la art. 287
corespunz tor prevederile lit. a).

lit. b) se aplic
lit. c) se aplic
lit. d) se opereaz
lit. e) se aplic

ART. 283
Exigibilitatea pentru livr!ri intracomunitare de bunuri,
scutite de tax"
(1) Prin excep#ie de la prevederile art. 282, în cazul unei
livr$ri intracomunitare de bunuri, scutite de tax% conform art.
294 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prev&zute la art. 319 alin. (15) sau, dup' caz, la
emiterea autofacturii prev(zute la art. 319 alin. (9) ori în cea
de-a 15-a zi a lunii urm)toare celei în care a intervenit faptul
generator, dac* nu a fost emis+ nicio factur,/autofactur- pân.
la data respectiv/.
(2) Prevederile art. 282 alin. (2) lit. b) nu se aplic0 în
ceea ce prive1te livr2rile 3i transferurile de bunuri prev4zute
la alin. (1).
ART. 284
Faptul generator 5i exigibilitatea pentru achizi6ii
intracomunitare de bunuri
(1) În cazul unei achizi7ii intracomunitare de bunuri,
faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul
generator pentru livr8ri de bunuri similare, în statul membru în
care se face achizi9ia.
(2) În cazul unei achizi:ii intracomunitare de bunuri,
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii
prev;zute în legisla<ia altui stat membru la articolul care
transpune prevederile art. 222 din Directiva 112 sau, dup= caz,
la data emiterii autofacturii prev>zute la art. 319 alin. (9)
ori în cea de-a 15-a zi a lunii urm?toare celei în care a

intervenit faptul generator, dac nu a fost emis
factur/autofactur pân la data respectiv.

nicio

ART. 285
Faptul generator i exigibilitatea pentru importul de bunuri
(1) În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse
taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe europene
similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul
generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat intervin
la data la care intervin faptul generator i exigibilitatea
respectivelor taxe europene.
(2) În cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse
taxelor europene prev zute la alin. (1), faptul generator i
exigibilitatea taxei pe valoarea ad ugat intervin la data la
care ar interveni faptul generator i exigibilitatea acelor taxe
europene dac bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel
de taxe.
(3) În cazul în care, la import, bunurile sunt plasate întrun regim vamal special, prevzut la art. 295 alin. (1) lit. a)
i d), faptul generator i exigibilitatea taxei intervin la data
la care acestea înceteaz a mai fi plasate într-un astfel de
regim.
CAP. VII
Baza de impozitare
ART. 286
Baza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de
servicii efectuate în interiorul rii
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat este
constituit din:
a) pentru livrri de bunuri i prestri de servicii, altele
decât cele prev zute la lit. b) !i c), din tot ceea ce
constituie contrapartida ob"inut# sau care urmeaz$ a fi ob%inut&
de furnizor ori prestator din partea cump'r(torului,
beneficiarului sau a unui ter), inclusiv subven*iile direct
legate de pre+ul acestor opera,iuni;
b) pentru opera-iunile prev.zute la art. 270 alin. (3) lit.
c), compensa/ia aferent0;
c) pentru opera1iunile prev2zute la art. 270 alin. (4) 3i
(5), pentru transferul prev4zut la art. 270 alin. (10) 5i pentru
achizi6iile intracomunitare considerate ca fiind cu plat7 8i
prev9zute la art. 273 alin. (2) :i (3), pre;ul de cump<rare al
bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absen=a
unor astfel de pre>uri de cump?rare, pre@ul de cost, stabilit la

data livrrii. În cazul în care bunurile reprezint active
corporale fixe sau bunuri de natur alimentar, baza de
impozitare se stabilete conform procedurii stabilite prin
normele metodologice;
(la 01-10-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 286 ,
Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
d) pentru operaiunile prevzute la art. 271 alin. (4), suma
cheltuielilor efectuate de persoana impozabil pentru realizarea
prest rii de servicii;
e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
pentru care beneficiarul este o persoan afiliat
furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 pct. 26,
baza de impozitare este considerat valoarea de pia în
urmtoarele situaii:
1. atunci când contrapartida este mai mic decât valoarea de
pia, iar beneficiarul livrrii sau al prestrii nu are drept
complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 297, 298
i 300;
2. atunci când contrapartida este mai mic decât valoarea de
pia, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de
deducere în conformitate cu prevederile art. 297 i 300 i
livrarea sau prestarea este scutit conform art. 292;
3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de
pia, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de
deducere în conformitate cu prevederile art. 297 i 300.
(2) În sensul alin. (1) lit. e), valoare de pia!" înseamn#
suma total$ pe care, pentru ob%inerea bunurilor ori serviciilor
în cauz& la momentul respectiv, un client aflat în aceea'i etap(
de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau
prestarea de servicii ar trebui s) o pl*teasc+ în condi,ii de
concuren-. loial/ unui furnizor ori prestator independent de pe
teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este
supus0 taxei. Atunci când nu poate fi stabilit1 o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii comparabil2, valoare de pia34
înseamn5:
1. pentru bunuri, o sum6 care nu este mai mic7 decât pre8ul
de cump9rare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, în
absen:a unui pre; de cump<rare, pre=ul de cost, stabilit la
momentul livr>rii;

2. pentru servicii, o sum care nu este mai mic decât
costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea
serviciului.
(3) Baza de impozitare cuprinde urmtoarele:
a) impozitele i taxele, dac prin lege nu se prevede
altfel, cu excepia taxei pe valoarea adugat;
b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele,
cheltuielile de ambalare, transport i asigurare, solicitate de
c tre furnizor/prestator cump r torului sau beneficiarului.
Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de
prestatorul de servicii cump r torului, care fac obiectul unui
contract separat i care sunt legate de livrrile de bunuri sau
de prestrile de servicii în cauz, se consider cheltuieli
accesorii.
(4) Baza de impozitare nu cuprinde urmtoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte
reduceri de pre, acordate de furnizori direct clienilor la
data exigibilitii taxei;
b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin
hotrâre judectoreasc definitiv/definitiv i irevocabil,
dup caz, penaliz!rile "i orice alte sume solicitate pentru
neîndeplinirea total# sau par$ial% a obliga&iilor contractuale,
dac' sunt percepute peste pre(urile )i/sau tarifele negociate;
c) dobânzile, percepute dup* data livr+rii sau prest,rii,
pentru pl-.i cu întârziere;
d) valoarea ambalajelor care circul/ între furnizorii de
marf0 1i clien2i, prin schimb, f3r4 facturare;
e) sumele achitate de o persoan5 impozabil6 în numele 7i în
contul altei persoane 8i care apoi se deconteaz9 acesteia,
inclusiv atunci când locatorul asigur: el însu;i bunul care face
obiectul unui contract de leasing financiar sau opera<ional =i
refactureaz> locatarului costul exact al asigur?rii, precum @i
sumele încasate de o persoanA impozabilB în numele Ci în contul
unei alte persoane.

ART. 287
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce în urmDtoarele situaEii:

a) în cazul desfiin rii totale sau pariale a contractului
pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de
efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în
avans;
b) în cazul refuzurilor totale sau pariale privind
cantitatea, calitatea ori preurile bunurilor livrate sau ale
serviciilor prestate, precum i în cazul desfiinrii totale ori
pariale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauz
ca urmare a unui acord scris între p r i sau ca urmare a unei
hot râri judec toreti definitive/definitive i irevocabile,
dup caz, sau în urma unui arbitraj;
c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele i
celelalte reduceri de pre prevzute la art. 286 alin. (4) lit.
a) sunt acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea
serviciilor;
d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului
beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan
de reorganizare admis i confirmat printr-o sentin
judectoreasc, prin care creana creditorului este modificat
sau eliminat.
Ajustarea este permis începând cu data pronunrii
hot rârii judec!tore"ti de confirmare a planului de
reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului,
începând cu data pronun#$rii hot%rârii judec&tore'ti de
închidere a procedurii prev(zute de legisla)ia insolven*ei,
hot+râre r,mas- definitiv./definitiv/ 0i irevocabil1, dup2 caz.
Ajustarea se efectueaz3 în termen de 5 ani de la data de 1
ianuarie a anului urm4tor celui în care s-a pronun5at hot6rârea
judec7toreasc8 de confirmare a planului de reorganizare,
respectiv hot9rârea judec:toreasc; de închidere a procedurii
prev<zute de legisla=ia insolven>ei, sub sanc?iunea dec@derii.
Ajustarea este permisA chiar dacB s-a ridicat rezerva
verificCrii ulterioare, conform Codului de procedurD fiscalE.
Prin efectuarea ajustFrii se redeschide rezerva verificGrii
ulterioare pentru perioada fiscalH în care a intervenit
exigibilitatea taxei pe valoarea adIugatJ pentru operaKiunea
care face obiectul ajustLrii. În cazul în care, ulterior
pronunMNrii hotOrârii judecPtoreQti de închidere a procedurii
prevRzute de legislaSia insolvenTei, în cazul falimentului
beneficiarului, sau pronunUVrii hotWrârii judecXtoreYti de
confirmare a planului de reorganizare, sunt încasate sume
aferente creanZelor scoase din eviden[a contabil\, în cazul
falimentului, sau sume aferente crean]elor modificate sau
eliminate prin planul de reorganizare, se anuleaz^ ajustarea

efectuat, corespunz tor sumelor respective, prin decontul
perioadei fiscale în care acestea sunt încasate;
(la 01-10-2017 Litera d) din Articolul 287 , Capitolul VII ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din
LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 584 din 21 iulie 2017)
e) în cazul în care cumprtorii returneaz ambalajele în
care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul prin
facturare.

ART. 288
Baza de impozitare pentru achiziiile intracomunitare
(1) Pentru achizi iile intracomunitare de bunuri baza de
impozitare se stabile te pe baza acelora i elemente utilizate
conform art. 286 pentru determinarea bazei de impozitare în
cazul livr rii acelora i bunuri în interiorul rii. În cazul
unei achiziii intracomunitare de bunuri, conform art. 273 alin.
(2) lit. a), baza de impozitare se determin în conformitate cu
prevederile art. 286 alin. (1) lit. c) i ale art. 286 alin.
(3).
(2) Baza de impozitare cuprinde i accizele datorate sau
achitate în România de persoana care efectueaz achiziia
intracomunitar a unui produs supus accizelor. Atunci când dup
efectuarea achiziiei intracomunitare de bunuri, persoana care a
achiziionat bunurile obine o rambursare a accizelor achitate
în statul membru în care a început expedierea sau transportul
bunurilor, baza de impozitare a achiziiei intracomunitare
efectuate în România se reduce corespunztor.
ART. 289
Baza de impozitare pentru import
(1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este
valoarea în vam a bunurilor, stabilit conform legislaiei
vamale în vigoare, la care se adaug orice taxe, impozite,
comisioane !i alte taxe datorate în afara României, precum "i
cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu
excep#ia taxei pe valoarea ad$ugat% care urmeaz& a fi perceput'.
(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii,
precum comisioanele, cheltuieli de ambalare, transport (i
asigurare, care intervin pân) la primul loc de destina*ie a
bunurilor în România, în m+sura în care aceste cheltuieli nu au
fost cuprinse în baza de impozitare stabilit, conform alin. (1),

precum i cele care decurg din transportul ctre alt loc de
destinaie din Uniunea European , în cazul în care locul
respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul
generator. Primul loc de destinaie a bunurilor îl reprezint
destinaia indicat în documentul de transport sau în orice alt
document în baza cruia bunurile sunt importate în România ori,
în absen a unei astfel de men iuni, primul loc de desc rcare a
bunurilor în România.
(3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prev zute la
art. 286 alin. (4) lit. a)-d).
ART. 290
Cursul de schimb valutar
(1) Dac elementele folosite la stabilirea bazei de
impozitare a unui import de bunuri se exprim în valut, cursul
de schimb valutar se stabilete conform prevederilor europene
care reglementeaz calculul valorii în vam.
(2) Dac elementele folosite pentru stabilirea bazei de
impozitare a unei operaiuni, alta decât importul de bunuri, se
exprim în valut, cursul de schimb care se aplic este ultimul
curs de schimb comunicat de Banca Naional a României sau
ultimul curs de schimb publicat de Banca Central European ori
cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz
decontrile, valabil la data la care intervine exigibilitatea
taxei pentru operaiunea în cauz, iar, în cazul opera iunilor
supuse sistemului TVA la încasare prev!zut la art. 282 alin.
(3)-(8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei
pentru opera"iunea în cauz# dac$ nu ar fi fost supus% sistemului
TVA la încasare. În situa&ia în care se utilizeaz' cursul de
schimb publicat de Banca Central( European), conversia între
monede, altele decât moneda euro, se realizeaz* prin intermediul
cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede.
În contractele încheiate între p+r,i trebuie men-ionat dac.
pentru decont/ri va fi utilizat cursul de schimb al unei b0nci
comerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimb
comunicat de Banca Na1ional2 a României sau cursul de schimb
publicat de Banca Central3 European4.
CAP. VIII
Cotele de tax5
ART. 291
Cotele
(1) Cota standard se aplic6 asupra bazei de impozitare
pentru opera7iunile impozabile care nu sunt scutite de tax8 sau
care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:

a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 i pân la data
de 31 decembrie 2016;
b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.
(2) Cota redus de 9% se aplic asupra bazei de impozitare
pentru urmtoarele prestri de servicii i/sau livrri de
bunuri:
a) livrarea de proteze i accesorii ale acestora, definite
prin normele metodologice conform legisla iei specifice, cu
excep ia protezelor dentare scutite de tax conform art. 292
alin. (1) lit. b);
b) livrarea de produse ortopedice;
c) livrarea de medicamente de uz uman i veterinar;
d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor
cu func ie similar, inclusiv închirierea terenurilor amenajate
pentru camping;
e) livrarea urmtoarelor bunuri: alimente, inclusiv buturi,
cu excepia buturilor alcoolice, destinate consumului uman i
animal, animale i psri vii din specii domestice, semine,
plante i ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,
produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin
normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunztoare
acestor bunuri;
f) serviciile de restaurant i de catering, cu excepia
buturilor alcoolice, altele decât berea care se încadreaz la
codul NC 22 03 00 10.
g) livrarea apei potabile i a apei pentru irigaii în
agricultur .
---------Lit. g) a alin. (2) al art. 291 a fost introdus! de pct. 36
al art. I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
h) livrarea de îngr&'(minte )i de pesticide utilizate în
agricultur*, semin+e ,i alte produse agricole destinate
îns-mân./rii sau plant0rii, precum 1i prest2rile de servicii de
tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prev3zute
prin ordin comun al ministrului finan4elor publice 5i al
ministrului agriculturii 6i dezvolt7rii rurale.
---------Lit. h) a alin. (2) al art. 291 a fost introdus8 de pct. 5
al art. I din ORDONAN9A DE URGEN:; nr. 32 din 28 iunie 2016,
publicat< în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.

=>?@ABCDEF
*) NotG CTCE:

Conform alin. (2) al art. V din ORDONANA DE URGEN  nr. 32
din 28 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30
iunie 2016, prevederile art. I pct. 1 se aplic începând cu
veniturile aferente lunii august 2016, iar prevederile art. I
pct. 5 se aplic începând cu data de 1 august 2016. Pân la
aceast dat se aprob ordinele prev zute la art. 60 pct. 3 i
la art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modific rile i completrile ulterioare, astfel
cum a fost completat prin prezenta ordonan de urgen.



(3) Cota redus de 5% se aplic asupra bazei de impozitare
pentru urm toarele livr!ri de bunuri "i prest#ri de servicii:
a) manuale $colare, c%r&i, ziare 'i reviste, cu excep(ia
celor destinate exclusiv sau în principal publicit)*ii;
b) serviciile constând în permiterea accesului la castele,
muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de
arhitectur+ ,i arheologice, gr-dini zoologice .i botanice,
târguri, expozi/ii 0i evenimente culturale, evenimente sportive,
cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin.
(1) lit. m);
c) livrarea locuin1elor ca parte a politicii sociale,
inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care
este construit2 locuin3a include 4i amprenta la sol a locuin5ei.
În sensul prezentului titlu, prin locuin67 livrat8 ca parte
a politicii sociale se în9elege:
1. livrarea de cl:diri, inclusiv a terenului pe care sunt
construite, destinate a fi utilizate drept c;mine de b<trâni =i
de pensionari;
2. livrarea de cl>diri, inclusiv a terenului pe care sunt
construite, destinate a fi utilizate drept case de copii ?i
centre de recuperare @i reabilitare pentru minori cu handicap;
3. livrarea de locuinAe care au o suprafaBC utilD de maximum
120 m², exclusiv anexele gospodEreFti, a cGror valoare, inclusiv
a terenului pe care sunt construite, nu depHIeJte suma de
450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adKugatL, achiziMionate
de orice persoanN necOsPtoritQ sau familie. SuprafaRa utilS a
locuinTei este cea definitU prin Legea locuinVei nr. 114/1996,
republicatW, cu modificXrile Yi completZrile ulterioare. Anexele
gospod[re\ti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea execut]rii lucr^rilor de construc_ii, republicat`,
cu modificarile bi completcrile ulterioare. Cota redusd se
aplice numai în cazul locuinfelor care în momentul vânzgrii pot
fi locuite ca atare hi daci terenul pe care este construitj
locuinka nu deplmente suprafaoa de 250 m², inclusiv amprenta la
sol a locuinpei, în cazul caselor de locuit individuale. În
cazul imobilelor care au mai mult de douq locuinre, cota
indivizs a terenului aferent fiectrei locuinue nu poate depvwi

suprafaa de 250 m², inclusiv amprenta la sol aferent fiec rei
locuine. Orice persoan necstorit sau familie poate
achiziiona o singur locuin
cu cota redus de 5%, respectiv:
(i) în cazul persoanelor nec storite, s nu fi deinut i
s nu dein nicio locuin în proprietate pe care au
achiziionat-o cu cota de 5%;
(ii) în cazul familiilor, soul sau soia s nu fi deinut
i s nu dein, fiecare sau împreun , nicio locuin!" în
proprietate pe care a/au achizi#ionat-o cu cota de 5%;
4. livrarea de cl$diri, inclusiv a terenului pe care sunt
construite, c%tre prim&rii în vederea atribuirii de c'tre
acestea cu chirie subven(ionat) unor persoane sau familii a
c*ror situa+ie economic, nu le permite accesul la o locuin-. în
proprietate sau închirierea unei locuin/e în condi0iile pie1ei.
(4) Cota aplicabil2 este cea în vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu excep3ia cazurilor prev4zute la
art. 282 alin. (2), pentru care se aplic5 cota în vigoare la
data exigibilit67ii taxei.
(5) În cazul opera8iunilor supuse sistemului TVA la
încasare, cota aplicabil9 este cea în vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu excep:ia situa;iilor în care este
emis< o factur= sau este încasat un avans, înainte de data
livr>rii/prest?rii, pentru care se aplic@ cota în vigoare la
data la care a fost emisA factura ori la data la care a fost
încasat avansul.
(6) În cazul schimbBrii cotei se va proceda la regularizare
pentru a se aplica cota în vigoare la data livrCrii de bunuri
sau prestDrii de servicii, pentru cazurile prevEzute la art. 282
alin. (2), precum Fi în situaGia prevHzutI la alin. (5).
(7) Cota aplicabilJ pentru importul de bunuri este cota
aplicabilK pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaLi bun.
(8) Cota aplicabilM pentru achiziNii intracomunitare de
bunuri este cota aplicatO pe teritoriul României pentru livrarea
aceluiaPi bun Qi care este în vigoare la data la care intervine
exigibilitatea taxei.
CAP. IX
OperaRiuni scutite de taxS
ART. 292
Scutiri pentru anumite activitTUi de interes general Vi
scutiri pentru alte activitWXi
(1) UrmYtoarele operaZiuni de interes general sunt scutite
de tax[:

a) spitalizarea, îngrijirile medicale i operaiunile strâns
legate de acestea, desf urate de uniti autorizate pentru
astfel de activiti, indiferent de forma de organizare, precum:
spitale, sanatorii, centre de sn tate rurale sau urbane,
dispensare, cabinete i laboratoare medicale, centre de
îngrijire medical
i de diagnostic, baze de tratament i
recuperare, staii de salvare i alte uniti autorizate s
desfoare astfel de activiti;
b) prestrile de servicii efectuate în cadrul profesiunii
lor de ctre stomatologi i tehnicieni dentari, precum i
livrarea de proteze dentare efectuat de stomatologi i de
tehnicieni dentari;
c) prestrile de îngrijire i supraveghere efectuate de
personal medical i paramedical, conform prevederilor legale
aplicabile în materie;
d) transportul bolnavilor i al persoanelor accidentate, în
vehicule special amenajate în acest scop, de c!tre entit"#i
autorizate în acest sens;
e) livr$rile de organe, sânge %i lapte, de provenien&'
uman(;
f) activitatea de înv)*+mânt prev,zut- în Legea educa.iei
na/ionale nr. 1/2011, cu modific0rile 1i complet2rile
ulterioare, formarea profesional3 a adul4ilor, precum 5i
prest6rile de servicii 7i livr8rile de bunuri strâns legate de
aceste activit9:i, efectuate de institu;iile publice sau de alte
entit<=i autorizate. Scutirea se acord> în condi?iile prev@zute
în normele metodologice;
g) livrArile de bunuri sau prestBrile de servicii realizate
de cCminele Di cantinele organizate pe lângE instituFiile
publice Gi entitHIile autorizate prevJzute la lit. f), în
folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activitKLile
scutite conform lit. f);
h) meditaMiile acordate în particular de cadre didactice din
domeniul învNOPmântului Qcolar, preuniversitar Ri universitar;
i) prestSrile de servicii Ti/sau livrUrile de bunuri strâns
legate de asistenVa Wi/sau protecXia socialY, efectuate de
instituZiile publice sau de alte entit[\i recunoscute ca având
caracter social, inclusiv cele livrate de c]minele de b^trâni;
j) prest_rile de servicii `i/sau livrarile de bunuri strâns
legate de protecbia copiilor ci a tinerilor, efectuate de
institudiile publice sau de alte entitefi recunoscute ca având
caracter social;

k) prestrile de servicii i/sau livr rile de bunuri
furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei
cotizaii fixate conform statutului, de organizaii fr scop
patrimonial care au obiective de natur politic, sindical ,
religioas , patriotic , filozofic , filantropic , patronal,
profesional sau civic, precum i obiective de reprezentare a
intereselor membrilor lor, în condiiile în care aceast scutire
nu provoac distorsiuni de concuren;
l) prestrile de servicii strâns legate de practicarea
sportului sau a educaiei fizice, efectuate de organizaii fr
scop patrimonial pentru persoanele care practic sportul sau
educaia fizic;
m) prestrile de servicii culturale i/sau livr!rile de
bunuri strâns legate de acestea, efectuate de institu"iile
publice sau de alte organisme culturale f#r$ scop patrimonial,
recunoscute ca atare de c%tre Ministerul Culturii;
n) prest&rile de servicii 'i/sau livr(rile de bunuri
efectuate de persoane ale c)ror opera*iuni sunt scutite,
potrivit lit. a), f) +i i)-m), cu ocazia manifest,rilor
destinate s- le aduc. sprijin financiar /i organizate în
profitul lor exclusiv, cu condi0ia ca aceste scutiri s1 nu
produc2 distorsiuni concuren3iale;
o) activit45ile specifice posturilor publice de radio 6i
televiziune, altele decât activit78ile de natur9 comercial:;
p) serviciile publice po;tale, precum
aferent= acestora;

<i livrarea de bunuri

q) prest>rile de servicii efectuate de c?tre grupuri
independente de persoane, ale c@ror operaAiuni sunt scutite sau
nu intrB în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul
prestCrii cDtre membrii lor de servicii direct legate de
exercitarea activitEFilor acestora, în cazul în care aceste
grupuri solicitG membrilor lor numai rambursarea cotei-pHrIi de
cheltuieli comune, în limitele Ji în condiKiile stabilite prin
normele metodologice Li în condiMiile în care aceastN scutire nu
este de naturO a produce distorsiuni concurenPiale;
r) furnizarea de personal de cQtre instituRiile religioase
sau filozofice în scopul activitSTilor prevUzute la lit. a), f),
i) Vi j).

(2) Urmtoarele operaiuni sunt, de asemenea, scutite de
tax :
a) prestrile urmtoarelor servicii de natur financiarbancar:
1. acordarea i negocierea de credite, precum i
administrarea creditelor de c tre persoana care le acord ;
2. negocierea garan iilor de credit ori a altor garan ii sau
orice opera iuni cu astfel de garanii, precum i administrarea
garaniilor de credit de ctre persoana care acord creditul;
3. tranzacii, inclusiv negocierea, privind conturile de
depozit sau conturile curente, pli, viramente, creane, cecuri
i alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea
creanelor;
4. tranzacii, inclusiv negocierea, privind valuta,
bancnotele i monedele utilizate ca mijloc legal de plat, cu
excepia obiectelor de colecie, i anume monede de aur, argint
sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod
normal ca mijloc legal de plat sau monede de interes
numismatic;
5. tranzac ii, inclusiv negocierea, dar exceptând
administrarea sau p!strarea în siguran"#, cu ac$iuni, p%r&i
sociale în societ'(i comerciale sau asocia)ii, obliga*iuni
garantate +i alte instrumente financiare, cu excep,ia
documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
6. administrarea de fonduri speciale de investi-ii;
b) opera.iunile de asigurare /i/sau de reasigurare, precum
0i prest1rile de servicii în leg2tur3 cu opera4iunile de
asigurare 5i/sau de reasigurare efectuate de persoanele
impozabile care intermediaz6 astfel de opera7iuni;
c) pariuri, loterii 8i alte forme de jocuri de noroc
efectuate de persoanele autorizate, conform legii, s9 desf:;oare
astfel de activit<=i;
d) livrarea la valoarea nominal> de timbre po?tale
utilizabile pentru serviciile po@tale, de timbre fiscale Ai alte
timbre similare;
e) arendarea, concesionarea, închirierea Bi leasingul de
bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun
imobil, precum dreptul de uzufruct Ci superficia, cu platD, pe o
anumitE perioadF. Fac excepGie urmHtoarele operaIiuni:
1. operaJiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcKie similarL,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spaMii sau locaNii pentru parcarea
autovehiculelor;

3. închirierea utilajelor
bunuri imobile;

i a ma inilor fixate definitiv în

4. închirierea seifurilor;
f) livrarea de construcii/pri de construcii i a
terenurilor pe care sunt construite, precum i a oricror altor
terenuri. Prin excep ie, scutirea nu se aplic pentru livrarea
de construc ii noi, de p r i de construcii noi sau de terenuri
construibile. În sensul prezentului articol se definesc
urmtoarele:
1. teren construibil reprezint orice teren amenajat sau
neamenajat, pe care se pot executa construcii, conform
legislaiei în vigoare;
2. construcie înseamn orice structur fixat în sau pe
pmânt;
3. livrarea unei construcii noi sau a unei pri din
aceasta înseamn livrarea efectuat cel târziu pân la data de
31 decembrie a anului urmtor anului primei ocupri ori
utiliz ri a construc!iei sau a unei p"r#i a acesteia, dup$ caz,
în urma transform%rii;
4. o construc&ie nou' cuprinde (i orice construc)ie
transformat* sau parte transformat+ a unei construc,ii, daccostul transform.rii, exclusiv taxa, se ridic/ la minimum 50%
din valoarea construc0iei sau a p1r2ii din construc3ie, exclusiv
valoarea terenului, ulterior transform4rii, respectiv valoarea
înregistrat5 în contabilitate în cazul persoanelor impozabile
care au obligativitatea de a conduce eviden6a contabil7 8i care
nu aplic9 metoda de evaluare bazat: pe cost în conformitate cu
Standardele interna;ionale de raportare financiar<, sau valoarea
stabilit= printr-un raport de expertiz>/evaluare, în cazul altor
persoane impozabile. În cazul în care se înstr?ineaz@ doar o
parte din construcAie, iar valoarea acesteia Bi a
îmbunCtDEirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor
din contabilitate, acestea vor fi determinate în baza unui
raport de expertizF/evaluare;
g) livrGrile de bunuri care au fost afectate unei activitHIi
scutite, în temeiul prezentului articol, dacJ taxa aferentK
bunurilor respective nu a fost dedusL, precum Mi livrNrile de
bunuri a cOror achiziPie a fQcut obiectul excluderii dreptului
de deducere conform art. 297 alin. (7) lit. b) sau al limitRrii
totale a dreptului de deducere conform art. 298.

(3) Orice persoan impozabil poate opta pentru taxarea
operaiunilor prevzute la alin. (2) lit. e) i f), în
condiiile stabilite prin normele metodologice.
ART. 293
Scutiri pentru importuri de bunuri i pentru achiziii
intracomunitare
(1) Sunt scutite de tax:
a) importul i achizi ia intracomunitar de bunuri a c ror
livrare în România este în orice situa ie scutit de tax în
interiorul rii;
b) achiziia intracomunitar de bunuri al cror import în
România este în orice situaie scutit de tax, conform
prezentului articol;
c) achiziia intracomunitar de bunuri atunci când persoana
care achiziioneaz bunurile ar avea dreptul, în orice situaie,
la rambursarea integral a taxei care s-ar datora, conform
prevederilor art. 302;
d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condiiile
pentru scutire prevzute de Directiva 2009/132/CE a Consiliului
din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a
articolului 143 literele (b) i (c) din Directiva 2006/112/CE în
ceea ce prive te scutirea de la taxa pe valoarea ad!ugat" a
anumitor importuri finale de bunuri, publicat# în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 292 din 10 noiembrie
2009, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007
privind scutirea de tax$ pe valoarea ad%ugat& 'i de accize
pentru bunurile importate de c(tre persoanele care c)l*toresc
din +,ri ter-e, publicat. în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 346 din 29 decembrie 2007, /i Directiva
2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea
de la impozit pentru loturile de mici bunuri cu caracter
necomercial din 01rile ter2e, publicat3 în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 286 din 17 octombrie 2006;
e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor
scutite de taxe vamale;
f) importul de bunuri de c4tre Comunitatea European5,
Comunitatea European6 a Energiei Atomice, Banca Central7
European8, Banca European9 de Investi:ii sau de c;tre
organismele instituite de Comunit<=i c>rora li se aplic?
Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile @i
imunitABile ComunitCDilor Europene, în limitele Ei în condiFiile
stabilite de protocolul respectiv Gi de acordurile de punere în
aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în
mHsura în care nu conduc la denaturarea concurenIei;

g) importul de bunuri efectuat în România de organismele
internaionale, altele decât cele men ionate la lit. f),
recunoscute ca atare de autoritile publice din România, precum
i de ctre membrii acestora, în limitele i în condiiile
stabilite de conveniile interna ionale de instituire a acestor
organisme sau de acordurile de sediu;
h) importul de bunuri efectuat în România de c tre for ele
armate ale statelor str ine membre NATO, pentru uzul acestora
sau al personalului civil înso itor ori pentru aprovizionarea
popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste fore iau
parte la efortul comun de aprare. Acesta include importul
realizat de forele Marii Britanii i ale Irlandei de Nord
stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de înfiinare a
Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul forelor armate
sau al personalului civil care însoete forele armate ori
pentru aprovizionarea cantinelor lor;
i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana
care a exportat bunurile în afara Uniunii Europene, dac
bunurile se afl în aceeai stare în care se aflau la momentul
exportului i dac importul respectiv beneficiaz de scutire de
taxe vamale;
j) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana
care a exportat bunurile în afara Uniunii Europene, pentru a fi
supuse unor reparaii, transformri, adaptri, asambl ri sau
altor lucr!ri asupra bunurilor mobile corporale, cu condi"ia ca
aceast# scutire s$ fie limitat% la valoarea bunurilor în
momentul exportului acestora în afara Uniunii Europene;
k) importul, efectuat în porturi de c&tre întreprinderi de
pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau
dup' ce au fost conservate în vederea comercializ(rii, dar
înainte de livrare;
l) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze
naturale sau prin orice re)ea conectat* la un astfel de sistem
ori importul de gaz introdus de pe o nav+ care transport, gaz
într-un sistem de gaze naturale sau într-o re-ea de conducte cu
alimentare din amonte, importul de energie electric., importul
de energie termic/ ori agent frigorific prin intermediul
re0elelor de înc1lzire sau de r2cire;
m) importul în România de bunuri care au fost transportate
dintr-un teritoriu ter3 sau o 4ar5 ter67, atunci când livrarea
acestor bunuri de c8tre importator constituie o livrare scutit9
conform art. 294 alin. (2);
n) importul de aur efectuat de Banca Na:ional; a României.

(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul,
documentele necesare pentru a justifica scutirea de tax pentru
operaiunile prev zute la alin. (1) i, dup caz, procedura i
condiiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de
tax.
ART. 294
Scutiri pentru exporturi sau alte operaiuni similare,
pentru livr ri intracomunitare i pentru transportul
interna ional i intracomunitar
(1) Sunt scutite de tax :
a) livrrile de bunuri expediate sau transportate în afara
Uniunii Europene de ctre furnizor sau de alt persoan în
contul su;
b) livrrile de bunuri expediate sau transportate în afara
Uniunii Europene de ctre cumprtorul care nu este stabilit în
România sau de alt persoan în contul su, cu excepia
bunurilor transportate de cumprtorul însui i care sunt
folosite la echiparea ori alimentarea ambarcaiunilor i a
avioanelor de agrement sau a oric!rui altui mijloc de transport
de uz privat. Este scutit", de asemenea, #i livrarea de bunuri
care sunt transportate în bagajul personal al c$l%torilor care
nu sunt stabili&i în Uniunea European', dac( sunt îndeplinite
urm)toarele condi*ii:
(i) c+l,torul nu este stabilit în Uniunea European-,
respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul
Uniunii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamn. locul
specificat astfel în pa/aport, carte de identitate sau în alt
document recunoscut ca document de identitate de c0tre
Ministerul Afacerilor Interne;
(ii) bunurile sunt transportate în afara Uniunii Europene
înainte de sfâr1itul celei de-a treia luni ce urmeaz2 lunii în
care are loc livrarea;
(iii) valoarea total3 a livr4rii, plus TVA, este mai mare
decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin
aplicarea cursului de schimb ob5inut în prima zi lucr6toare din
luna octombrie 7i valabil de la data de 1 ianuarie a anului
urm8tor;
(iv) dovada exportului se va face prin factur9 sau alt
document care :ine locul acesteia, purtând avizul biroului vamal
la ie;irea din Uniunea European<;
c) prest=rile de servicii, inclusiv transportul >i
serviciile accesorii transportului, altele decât cele prev?zute
la art. 292, legate direct de exportul de bunuri;

d) prestrile de servicii, inclusiv transportul i
serviciile accesorii transportului, altele decât cele prev zute
la art. 292, dac acestea sunt direct legate de importul de
bunuri i valoarea acestora este inclus în baza de impozitare a
bunurilor importate potrivit art. 289;
e) prestrile de servicii efectuate în România asupra
bunurilor mobile achiziionate sau importate în vederea
prelucrrii în România i care ulterior sunt transportate în
afara Uniunii Europene de c tre prestatorul serviciilor sau de
c tre client, dac acesta nu este stabilit în România, ori de
alt persoan în numele oricruia dintre acetia;
f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din i în
insulele care formeaz regiunile autonome Azore i Madeira,
precum i serviciile accesorii acestuia;
g) transportul internaional de persoane;
h) în cazul navelor atribuite navigaiei în largul mrii i
care sunt utilizate pentru transportul de cltori/bunuri cu
plat sau pentru activiti comerciale, industriale sau de
pescuit, precum i în cazul navelor utilizate pentru salvare ori
asisten pe mare sau pentru pescuitul de coast!, urm"toarele
opera#iuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, între$inerea,
navlosirea, leasingul %i închirierea de nave, precum &i
livrarea, leasingul, închirierea, repararea 'i între(inerea de
echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv
echipamente de pescuit;
2. livrarea de carburan)i *i provizii destinate a fi
utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de r+zboi încadrate la
codul NC 8906 10 00 care p,r-sesc .ara /i se îndreapt0 spre
porturi str1ine unde vor fi ancorate, cu excep2ia proviziilor la
bordul navelor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de
coast3;
3. prest4rile de servicii, altele decât cele prev5zute la
pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor 6i/sau
pentru înc7rc8tura acestora;
i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care
realizeaz9 în principal transport interna:ional de persoane
;i/sau de bunuri cu plat<, urm=toarele opera>iuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, între?inerea, leasingul
@i închirierea aeronavelor, precum Ai livrarea, leasingul,
închirierea, repararea Bi întreCinerea echipamentelor
încorporate sau utilizate pe aeronave;
2. livrarea de carburanDi Ei provizii destinate utilizFrii
pe aeronave;

3. prestarea de servicii, altele decât cele prevzute la
pct. 1 sau la art. 296, efectuate pentru nevoile directe ale
aeronavelor i/sau pentru înc rctura acestora;
j) livrrile de bunuri i prestrile de servicii în favoarea
misiunilor diplomatice i oficiilor consulare, a personalului
acestora, precum i a cet enilor str ini cu statut diplomatic
sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condi ii
de reciprocitate;
k) livr rile de bunuri i prestrile de servicii ctre
Comunitatea European, Comunitatea European a Energiei Atomice,
Banca Central European, Banca European de Investiii sau
ctre organismele crora li se aplic Protocolul din 8 aprilie
1965 privind privilegiile i imunitile Comunitilor Europene,
în limitele i în condi iile stabilite de protocolul respectiv
!i de acordurile de punere în aplicare ale respectivului
protocol sau de acordurile de sediu, în m"sura în care nu conduc
la denaturarea concuren#ei;
l) livr$rile de bunuri %i prest&rile de servicii în favoarea
organismelor interna'ionale, altele decât cele men(ionate la
lit. k), recunoscute ca atare de autorit)*ile publice din
România, precum +i a membrilor acestora, în limitele ,i
condi-iile stabilite de conven.iile interna/ionale de instituire
a acestor organisme sau de acordurile de sediu;
m) livr0rile de bunuri netransportate în afara României
1i/sau prest2rile de servicii efectuate în România, destinate
fie for3elor armate ale celorlalte state membre NATO pentru
utilizarea de c4tre for5ele în cauz6 ori de c7tre personalul
civil care le înso8e9te, fie pentru aprovizionarea popotelor sau
cantinelor acestora atunci când for:ele respective particip; la
o ac<iune comun= de ap>rare;
n) livr?rile de bunuri @i/sau prestArile de servicii cBtre
un alt stat membru decât România, destinate forCelor armate ale
unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaDie,
pentru utilizarea de cEtre forFele în cauzG ori de cHtre
personalul civil care le însoIeJte sau pentru aprovizionarea
popotelor ori cantinelor lor atunci când forKele respective
participL la o acMiune comunN de apOrare; livrarea bunurilor sau
prestarea serviciilor cPtre forQele armate ale Regatului Unit
staRionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinSare
a Republicii Cipru, din 16 august 1960, care sunt destinate
utilizTrii de cUtre aceste forVe sau personalului civil care le
însoWeXte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;
o) livrYrile de aur cZtre Banca Na[ional\ a României;
p) livr]rile de bunuri c^tre organismele recunoscute care
transport_ sau expediaz` aceste bunuri în afara Uniunii
Europene, ca parte a activitabilor umanitare, caritabile sau

educative desf urate în afara Uniunii Europene; scutirea se
acord prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite
prin ordin al ministrului finanelor publice.
(2) Sunt, de asemenea, scutite de tax urmtoarele:
a) livrrile intracomunitare de bunuri ctre o persoan care
îi comunic furnizorului un cod valabil de înregistrare în
scopuri de TVA, atribuit de autorit ile fiscale din alt stat
membru, cu excep ia:
1. livr rilor intracomunitare efectuate de o întreprindere
mic, altele decât livrrile intracomunitare de mijloace de
transport noi;
2. livrrilor intracomunitare care au fost supuse regimului
special pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti, conform prevederilor art. 312;
b) livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi
ctre un cumprtor care nu îi comunic furnizorului un cod
valabil de înregistrare în scopuri de TVA;
c) livrrile intracomunitare de produse accizabile ctre o
persoan impozabil sau ctre o persoan juridic! neimpozabil"
care nu îi comunic# furnizorului un cod valabil de înregistrare
în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este
efectuat conform art. 407 $i 408 sau art. 370, 371 %i 375 de la
titlul VIII, cu excep&ia:
1. livr'rilor intracomunitare efectuate de o întreprindere
mic(;
2. livr)rilor intracomunitare supuse regimului special
privind bunurile second-hand, opere de art*, obiecte de colec+ie
,i antichit-.i, conform prevederilor art. 312;
d) livr/rile intracomunitare de bunuri, prev0zute la art.
270 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prev1zut2 la lit.
a) dac3 ar fi efectuate c4tre alt5 persoan6 impozabil7, cu
excep8ia livr9rilor intracomunitare supuse regimului special
privind bunurile second-hand, opere de art:, obiecte de colec;ie
<i antichit=>i, conform prevederilor art. 312.
(3) Prin ordin al ministrului finan?elor publice se
stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a
justifica scutirea de tax@ pentru operaAiunile prevBzute la
alin. (1) Ci (2) Di, dupE caz, procedura Fi condiGiile care
trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxH.
ART. 295
Scutiri speciale legate de traficul internaIional de bunuri

(1) Sunt scutite de tax urm toarele:
a) livrarea de bunuri care urmeaz:
1. s fie plasate în regim vamal de admitere temporar, cu
exonerare total de la plata drepturilor de import;
2. s fie prezentate autoritilor vamale în vederea
v muirii i, dup caz, plasate în depozit necesar cu caracter
temporar;
3. s fie introduse într-o zon liber sau într-un
antrepozit liber;
4. s fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. s fie plasate în regim de perfecionare activ, cu
suspendare de la plata drepturilor de import;
6. s fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. s fie admise în apele teritoriale:
- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de
producie, în scopul construirii, reparrii, întreinerii,
modificrii sau reutilrii acestor platforme ori pentru
conectarea acestor platforme de forare sau de producie la
continent;
– pentru alimentarea cu carburani i aprovizionarea
platformelor de forare sau de producie;
8. s fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit
dup cum urmeaz :
- pentru produse accizabile, orice loca!ie situat" în
România, care este definit# ca antrepozit fiscal, în sensul art.
336 pct. 3 de la titlul VIII;
– pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o
loca$ie situat% în România &i definit' prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuat( în loca)iile prev*zute la
lit. a), precum +i livrarea de bunuri care se afl, în unul
dintre regimurile sau situa-iile precizate la lit. a);
c) prest.rile de servicii aferente livr/rilor prev0zute la
lit. a) sau efectuate în loca1iile prev2zute la lit. a), pentru
bunurile aflate în regimurile sau situa3iile prev4zute la lit.
a);
d) livr5rile de bunuri care înc6 se afl7 în regim vamal de
tranzit intern, precum 8i prest9rile de servicii aferente
acestor livr:ri, altele decât cele prev;zute la art. 296;
e) importul de bunuri care urmeaz< s= fie plasate în regim
de antrepozit de TVA.

(2) Prin ordin al ministrului finanelor publice se
stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de
tax pentru opera iunile prevzute la alin. (1) i, dup caz,
procedura i condiiile care trebuie respectate pentru aplicarea
scutirii de tax.
ART. 296
Scutiri pentru intermediari
Sunt scutite de tax serviciile prestate de intermediarii
care ac ioneaz în numele i în contul altei persoane, în cazul
în care aceste servicii sunt prestate în leg tur cu
operaiunile scutite prevzute la art. 294 i 295, cu excepia
operaiunilor prevzute la art. 294 alin. (1) lit. f) i alin.
(2), sau în legtur cu operaiunile desfurate în afara
Uniunii Europene.
CAP. X
Regimul deducerilor
ART. 297
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de deducere ia natere la momentul
exigibilitii taxei.
(2) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor
efectuate de o persoan impozabil de la o persoan! impozabil"
care aplic# sistemul TVA la încasare conform prevederilor art.
282 alin. (3)-(8) este amânat pân$ la data la care taxa aferent%
bunurilor &i serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost
pl'tit( furnizorului/prestatorului s)u.
(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achizi*iilor
efectuate de o persoan+ impozabil, care aplic- sistemul TVA la
încasare conform prevederilor art. 282 alin. (3)-(8) este amânat
pân. în momentul în care taxa aferent/ bunurilor 0i serviciilor
care i-au fost livrate/prestate a fost pl1tit2
furnizorului/prestatorului s3u, chiar dac4 o parte din
opera5iunile realizate de persoana impozabil6 sunt excluse de la
aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 282 alin. (6).
Aceste prevederi nu se aplic7 pentru achizi8iile intracomunitare
de bunuri, pentru importuri, pentru achizi9iile de
bunuri/servicii pentru care se aplic: taxare invers; potrivit
prevederilor art. 307 alin. (2)-(6), art. 313 alin. (10) sau
art. 331.
(4) Orice persoan< impozabil= are dreptul s> deduc? taxa
aferent@ achiziAiilor, dacB acestea sunt destinate utilizCrii în
folosul urmDtoarelor operaEiuni:
a) operaFiuni taxabile;

b) operaiuni rezultate din activit i economice pentru care
locul livrrii/prestrii se consider ca fiind în strintate,
dac taxa ar fi deductibil , în cazul în care aceste opera iuni
ar fi fost realizate în România;
c) opera iuni scutite de tax , conform art. 294, 295 i 296;
d) operaiuni scutite de tax, conform art. 292 alin. (2)
lit. a) pct. 1-5 i lit. b), în cazul în care cumprtorul ori
clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în
care aceste operaiuni sunt în legtur direct cu bunuri care
vor fi exportate într-un stat din afara Uniunii Europene, precum
i în cazul operaiunilor efectuate de intermediari care
acioneaz în numele i în contul altei persoane, atunci când
acetia intervin în derularea unor astfel de operaiuni;
e) operaiunile prevzute la art. 270 alin. (7) i la art.
271 alin. (6), dac! taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
(5) Dac" nu contravine prevederilor alin. (4), persoana
impozabil# are dreptul de deducere a taxei $i pentru cazurile
prev%zute la art. 270 alin. (8) &i la art. 271 alin. (5).
(6) În condi'iile stabilite prin normele metodologice se
acord( dreptul de deducere a taxei pentru achizi)iile efectuate
de o persoan* impozabil+ înainte de înregistrarea acesteia în
scopuri de TVA, conform art. 316.
(7) Nu sunt deductibile:
a) taxa aferent, sumelor achitate în numele -i în contul
altei persoane .i care apoi se deconteaz/ acesteia, precum 0i
taxa aferent1 sumelor încasate în numele 2i în contul altei
persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a
livr3rilor/prest4rilor efectuate conform art. 286 alin. (4) lit.
e);
b) taxa datorat5 sau achitat6 pentru achizi7iile de b8uturi
alcoolice 9i produse din tutun, cu excep:ia cazurilor în care
aceste bunuri sunt destinate revânz;rii sau pentru a fi
utilizate pentru prest<ri de servicii.
(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza
deducerea TVA dac=, dup> administrarea mijloacelor de prob?
prev@zute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoialA cB
persoana impozabilC Dtia sau ar fi trebuit sE Ftie cG
operaHiunea invocatI pentru a justifica dreptul de deducere era
implicatJ într-o fraudK privind taxa pe valoarea adLugatM care a
intervenit în amonte sau în aval în lanNul de livrOri/prestPri.
(la 01-01-2018 Articolul 297 din Capitolul X , Titlul VII
fost completat de Punctul 92, Articolul I din ORDONANQA DE

a

URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)
ART. 298
Limitri speciale ale dreptului de deducere
(1) Prin excepie de la prevederile art. 297 se limiteaz la
50% dreptul de deducere a taxei aferente cumprrii, achiziiei
intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de
vehicule rutiere motorizate i a taxei aferente cheltuielilor
legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosin a
persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt
utilizate exclusiv în scopul activit ii economice.
(2) Restric ia prevzut la alin. (1) nu se aplic
vehiculelor rutiere motorizate având o mas total maxim
autorizat care depete 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune,
inclusiv scaunul oferului.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplic urmtoarelor
categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen,
servicii de paz i protecie i servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agen!ii de vânz"ri #i de
achizi$ii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plat%, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plat&, inclusiv pentru instruire de c'tre (colile de )oferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a c*ror
folosin+, este transmis- în cadrul unui contract de leasing
financiar ori opera.ional;
f) vehiculele utilizate ca m/rfuri în scop comercial.
(4) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limit0rii
dreptului de deducere conform alin. (1), fiind utilizate
exclusiv în scopul activit12ii economice, precum 3i a celor
exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor
aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 297 4i
art. 299-301.
(5) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului
articol se stabile5te prin normele metodologice.
ART. 299
Condi6ii de exercitare a dreptului de deducere
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei,
persoana impozabil7 trebuie s8 îndeplineasc9 urm:toarele
condi;ii:

a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor
care i-au fost ori urmeaz s îi fie livrate ori serviciilor
care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate în beneficiul su
de ctre o persoan impozabil , s de in o factur emis în
conformitate cu prevederile art. 319, precum i dovada plii în
cazul achiziiilor efectuate de ctre persoanele impozabile care
aplic sistemul TVA la încasare, respectiv de ctre persoanele
impozabile care achiziioneaz bunuri/servicii de la persoane
impozabile în perioada în care aplic sistemul TVA la încasare;
b) pentru taxa aferent bunurilor care i-au fost ori urmeaz
s îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s
îi fie prestate în beneficiul su, dar pentru care persoana
impozabil este obligat! la plata taxei, conform art. 307 alin.
(2)-(6), s" de#in$ o factur% emis& în conformitate cu
prevederile art. 319 sau documentele prev'zute la art. 320 alin.
(1);
c) pentru taxa achitat( pentru importul de bunuri, altele
decât cele prev)zute la lit. d), s* de+in, declara-ia vamal. de
import sau actul constatator emis de organele vamale, care s/
men0ioneze persoana impozabil1 ca importator al bunurilor din
punctul de vedere al taxei, precum 2i documente care s3 ateste
plata taxei de c4tre importator sau de c5tre alt6 persoan7 în
contul s8u. Importatorii care de9in o autoriza:ie unic; pentru
proceduri vamale simplificate eliberat< de alt stat membru sau
care efectueaz= importuri de bunuri în România din punctul de
vedere al TVA, pentru care nu au obliga>ia de a depune
declara?ii vamale de import, trebuie s@ deAinB o declaraCie de
import pentru TVA Di accize;
d) pentru taxa datoratE pentru importul de bunuri efectuat
conform art. 326 alin. (4) Fi (5), sG deHinI declaraJia vamalK
de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sL
menMioneze persoana impozabilN ca importator al bunurilor în
scopuri de taxO, precum Pi suma taxei datorate. De asemenea,
persoana impozabilQ trebuie sR înscrie taxa pe valoarea adSugatT
ca taxU colectatV în decontul aferent perioadei fiscale în care
ia naWtere exigibilitatea;
e) pentru taxa aferentX unei achiziYii intracomunitare de
bunuri, sZ de[in\ o factur] sau documentul prev^zut la art. 320
alin. (1);
f) pentru taxa aferent_ unei opera`iuni asimilate cu o
achiziaie intracomunitarb de bunuri, prevczutd la art. 273 alin.
(2) lit. a), se defing documentul prevhzut la art. 319 alin.
(9), emis în statul membru din care bunurile au fost
transportate ori expediate, sau documentul previzut la art. 320
alin. (1).

(2) Prin normele metodologice se vor preciza cazurile în
care documentele sau obligaiile, altele decât cele prevzute la
alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica
dreptul de deducere a taxei.
ART. 300
Deducerea taxei pentru persoana impozabil cu regim mixt i
persoana parial impozabil
(1) Persoana impozabil care realizeaz sau urmeaz s
realizeze atât opera iuni care dau drept de deducere, cât i
opera iuni care nu dau drept de deducere este denumit în
continuare persoan impozabil cu regim mixt. Persoana care
realizeaz atât operaiuni pentru care nu are calitatea de
persoan impozabil, în conformitate cu prevederile art. 269,
cât i operaiuni pentru care are calitatea de persoan
impozabil este denumit persoan parial impozabil.
(2) Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente
achiziiilor efectuate de ctre o persoan impozabil cu regim
mixt sau de c tre o persoan! par"ial impozabil# se determin$
conform prezentului articol. Persoana par%ial impozabil& nu are
drept de deducere pentru achizi'iile destinate activit()ii
pentru care nu are calitatea de persoan* impozabil+. Dac,
persoana par-ial impozabil. desf/0oar1 activit23i în calitate de
persoan4 impozabil5, din care rezult6 atât opera7iuni cu drept
de deducere, cât 8i opera9iuni f:r; drept de deducere, este
considerat< persoan= impozabil> mixt? pentru respectivele
activit@Ai Bi aplicC prevederile prezentului articol. Persoana
parDial impozabilE poate aplica pro rata în situaFia în care nu
poate Gine evidenHe separate pentru activitatea desfIJuratK în
calitate de persoanL impozabilM Ni pentru activitatea pentru
care nu are calitatea de persoanO impozabilP.
(3) Taxa aferentQ achiziRiilor destinate exclusiv realizSrii
de operaTiuni care permit exercitarea dreptului de deducere,
inclusiv de investiUii destinate realizVrii de astfel de
operaWiuni, se deduce integral.
(4) Taxa aferentX achiziYiilor destinate exclusiv realizZrii
de opera[iuni care nu dau drept de deducere, precum \i de
investi]ii care sunt destinate realiz^rii de astfel de
opera_iuni nu se deduce.
(5) Taxa aferent` achiziaiilor pentru care nu se cunoabte
destinacia, respectiv dacd vor fi utilizate pentru realizarea de
operaeiuni care dau drept de deducere sau pentru operafiuni care
nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina
proporgia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operahiuni

care dau drept de deducere i operaiuni care nu dau drept de
deducere se deduce pe baz de pro rata. Prin excep ie, în cazul
achiziiilor destinate realizrii de investiii, care se prevd
c vor fi utilizate atât pentru realizarea de opera iuni care
dau drept de deducere, cât i pentru opera iuni care nu dau
drept de deducere, este permis deducerea integral a taxei pe
valoarea adugat pe parcursul procesului investiional, urmând
ca taxa dedus s fie ajustat în conformitate cu prevederile
art. 305.
(6) Pro rata prevzut la alin. (5) se determin ca raport
între:
a) suma total, fr tax, dar cuprinzând subveniile legate
direct de pre, a operaiunilor constând în livrri de bunuri i
prest ri de servicii care permit exercitarea dreptului de
deducere, la num!r"tor; #i
b) suma total$, f%r& tax', a opera(iunilor prev)zute la lit.
a) *i a opera+iunilor constând în livr,ri de bunuri -i prest.ri
de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la
numitor. Se includ sumele primite de la bugetul de stat sau
bugetele locale, acordate în scopul finan/0rii opera1iunilor
scutite f2r3 drept de deducere sau opera4iunilor care nu se afl5
în sfera de aplicare a taxei.
(7) Se exclud din calculul pro rata urm6toarele:
a) valoarea oric7rei livr8ri de bunuri de capital care au
fost utilizate de persoana impozabil9 în activitatea sa
economic:, cu excep;ia opera<iunilor prev=zute la lit. c);
b) valoarea oric>ror livr?ri de bunuri sau prest@ri de
servicii cAtre sine efectuate de persoana impozabilB Ci
prevDzute la art. 270 alin. (4) Ei la art. 271 alin. (4), precum
Fi a transferului prevGzut la art. 270 alin. (10);
c) valoarea operaHiunilor prevIzute la art. 292 alin. (2)
lit. a), precum Ji a operaKiunilor imobiliare, în mLsura în care
acestea sunt accesorii activitMNii principale.
(8) Pro rata definitivO se determinP anual, iar calculul
acesteia include toate operaQiunile prevRzute la alin. (6),
pentru care exigibilitatea taxei ia naStere în timpul anului
calendaristic respectiv, inclusiv evenimentele prevTzute la art.
287. Pro rata definitivU se determinV procentual Wi se
rotunjeXte pânY la cifra unitZ[ilor imediat urm\toare. La
decontul de tax] prev^zut la art. 323, în care s-a efectuat
ajustarea prev_zut` la alin. (14), se anexeaza un document care
prezintb metoda de calcul al pro ratei definitive.

(9) Pro rata aplicabil provizoriu pentru un an este pro
rata definitiv , prevzut la alin. (8), determinat pentru anul
precedent, sau pro rata estimat pe baza operaiunilor prevzute
a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul
persoanelor impozabile pentru care ponderea operaiunilor cu
drept de deducere în totalul opera iunilor se modific în anul
curent fa
de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie s
comunice organului fiscal competent, la începutul fiecrui an
fiscal, cel mai târziu pân la data de 25 ianuarie inclusiv, pro
rata provizorie care va fi aplicat în anul respectiv, precum i
modul de determinare a acesteia.
(10) Prin excepie de la prevederile alin. (9):
a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri
de TVA care nu au determinat pro rata provizorie la începutul
anului, deoarece nu realizau i nici nu prevedeau realizarea de
operaiuni fr drept de deducere în cursul anului, i care
ulterior realizeaz astfel de operaiuni, pro rata aplicabil
provizoriu este pro rata estimat pe baza operaiunilor
preconizat a fi realizate în timpul anului calendaristic curent,
care trebuie comunicat organului fiscal competent cel mai
târziu pân la data la care persoana impozabil trebuie s
depun! primul decont de tax", prev#zut la art. 323, aferent
perioadei fiscale în care persoana impozabil$ începe s%
realizeze opera&iuni f'r( drept de deducere;
b) în cazul persoanelor impozabile nou-înregistrate în
scopuri de TVA, precum )i în cazul persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) în cursul unui alt an
decât cel în care înregistrarea le-a fost anulat* conform art.
316 alin. (11) pro rata aplicabil+ provizoriu este pro rata
estimat, pe baza opera-iunilor preconizate a fi realizate în
timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicat. cel
mai târziu pân/ la data la care persoana impozabil0 trebuie s1
depun2 primul decont de tax3, prev4zut la art. 323, dup5
înregistrarea în scopuri de TVA;
c) în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 alin. (12) în cursul aceluia6i an în care
înregistrarea le-a fost anulat7 conform art. 316 alin. (11) 8i
care aplicau pro rata provizorie la începutul anului, se
continu9 aplicarea pro ratei provizorii aplicate înainte de
anularea înregistr:rii în scopuri de TVA;
d) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri
de TVA care nu au determinat pro rata provizorie la începutul
anului, deoarece ori nu erau înfiin;ate ori nu realizau <i nici
nu prevedeau realizarea de opera=iuni în cursul anului curent,
>i care vor realiza în anii ulteriori atât opera?iuni care dau
drept de deducere, cât @i operaAiuni care nu dau drept de
deducere, trebuie sB estimeze pro rata pe baza operaCiunilor

preconizat a fi realizate în primul an în care vor desf ura
operaiuni constând în livrri de bunuri/prestri de servicii.
Aceast pro rata provizorie va fi aplicat pe parcursul anilor
în care persoana realizeaz exclusiv achiziii de
bunuri/servicii, f r a realiza i livr ri/prest ri.
(11) Taxa de dedus într-un an calendaristic se determin
provizoriu prin înmulirea valorii taxei deductibile prevzute
la alin. (5) pentru fiecare perioad fiscal din acel an
calendaristic cu pro rata provizorie prevzut la alin. (9) sau
(10), determinat pentru anul respectiv.
(12) Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculeaz
definitiv prin înmulirea sumei totale a taxei deductibile din
anul calendaristic respectiv, prevzut la alin. (5), cu pro
rata definitiv prevzut la alin. (8), determinat pentru anul
respectiv. Prin excepie, în situaiile prev zute la alin. (10)
lit. b) !i c), calcularea taxei de dedus pe baza pro ratei
definitive se efectueaz" numai pentru achizi#iile prev$zute la
alin. (5) realizate în perioadele fiscale în care s-a aplicat
pro rata provizorie.
(13) În situa%ia prev&zut' la alin. (10) lit. d), taxa de
dedus aferent( achizi)iilor, cu excep*ia investi+iilor prev,zute
la alin. (5), pentru fiecare an calendaristic se determin- pe
baza pro ratei estimate, urmând ca toate deducerile exercitate
pe baza pro ratei provizorii, atât din anul curent, cât .i din
anii urm/tori, s0 fie regularizate pe baza pro ratei definitive
de la sfâr1itul primului an în care vor fi realizate livr2ri de
bunuri/prest3ri de servicii. Dac4 totu5i persoana impozabil6 nu
va realiza opera7iuni care nu dau drept de deducere, are dreptul
s8 regularizeze deducerile pe baza pro ratei definitive
considerând c9 pro rata este 100%.
(14) La sfâr:itul anului, persoanele impozabile cu regim
mixt trebuie s; ajusteze taxa dedus< provizoriu, cu excep=ia
prev>zut? la alin. (13), astfel:
a) din taxa de dedus determinat@ definitiv, conform alin.
(12), se scade taxa dedusA într-un an, determinatB pe bazC de
pro rata provizorie;
b) rezultatul diferenDei de la lit. a), în plus sau în minus
dupE caz, se înscrie în rândul de regularizFri din decontul de
taxG, prevHzut la art. 323, aferent ultimei perioade fiscale a
anului, sau în decontul de taxI aferent ultimei perioade fiscale
a persoanei impozabile, în cazul anulJrii înregistrKrii
acesteia.
(15) În cazul bunurilor de capital, definite conform art.
305 alin. (1), pentru care taxa s-a dedus pe bazL de pro rata
definitivM, ajustNrile din anii ulteriori iau în considerare o

cincime, pentru bunurile mobile, sau o douzecime, pentru
bunurile imobile, dup cum urmeaz:
1. taxa deductibil iniial se împarte la 5 sau la 20;
2. rezultatul calculului efectuat conform pct. 1 se
înmulete cu pro rata definitiv prev zut la alin. (8),
aferent fiec ruia dintre urm torii 4 sau 19 ani;
3. taxa dedus iniial, conform pro ratei definitive, se
împarte la 5 sau la 20;
4. rezultatele calculelor efectuate conform pct. 2 i 3 se
compar, iar diferena în plus sau în minus reprezint ajustarea
de efectuat, care se înscrie în rândul de regularizri din
decontul de tax prevzut la art. 323, aferent ultimei perioade
fiscale a anului.
(16) În situaii speciale, când pro rata calculat potrivit
prevederilor prezentului articol nu asigur determinarea corect
a taxei de dedus, Ministerul Finanelor Publice, prin direcia
de specialitate, poate, la solicitarea justificat a persoanelor
impozabile:
a) s aprobe aplicarea unei pro rata speciale. Dac
aprobarea a fost acordat în timpul anului, persoanele
impozabile au obliga!ia s" recalculeze taxa dedus# de la
începutul anului pe baz$ de pro rata special% aprobat&. Persoana
impozabil' cu regim mixt poate renun(a la aplicarea pro ratei
speciale numai la începutul unui an calendaristic )i este
obligat* s+ anun,e organul fiscal competent pân- la data de 25
ianuarie inclusiv a anului respectiv;
b) s. autorizeze persoana impozabil/ s0 stabileasc1 o pro
rata special2 pentru fiecare sector al activit34ii sale
economice, cu condi5ia 6inerii de eviden7e contabile distincte
pentru fiecare sector.
(17) În baza propunerilor f8cute de c9tre organul fiscal
competent, Ministerul Finan:elor Publice, prin direc;ia sa de
specialitate, poate s< impun= persoanei impozabile anumite
criterii de exercitare a dreptului de deducere pentru
opera>iunile viitoare ale acesteia, respectiv:
a) s? aplice o pro rata special@;
b) sA aplice o pro rata specialB pentru fiecare sector al
activitCDii sale economice;
c) sE îFi exercite dreptul de deducere numai pe baza
atribuirii directe, în conformitate cu prevederile alin. (3) Gi
(4), pentru toate operaHiunile sau numai pentru o parte din
operaIiuni;
d) sJ KinL evidenMe distincte pentru fiecare sector al
activitNOii sale economice.

(18) Prevederile alin. (6)-(15) se aplic i pentru pro rata
special prevzut la alin. (16) i (17). Prin excepie de la
prevederile alin. (6), pentru calculul pro ratei speciale se vor
lua în considerare:
a) operaiunile specificate în decizia Ministerului
Finanelor Publice, pentru cazurile prev zute la alin. (16) lit.
a) sau la alin. (17) lit. b);
b) opera iunile realizate pentru fiecare sector de
activitate, pentru cazurile prev zute la alin. (16) lit. b) sau
la alin. (17) lit. b).
(19) Prevederile prezentului articol se aplic
i de
persoanele impozabile care aplic sistemul TVA la încasare.
Pentru determinarea pro ratei, sumele de la numitor i de la
numrtor se determin în funcie de data la care ar fi
intervenit exigibilitatea taxei conform regulilor generale.
(20) Persoanele impozabile cu regim mixt pot opta s nu
aplice prevederile prezentului articol în ce privete
posibilitatea exercitrii dreptului de deducere, situaie în
care taxa aferent achiziiilor de bunuri destinate
operaiunilor cu sau fr drept de deducere nu va fi dedus.
ART. 301
Dreptul de deducere exercitat prin decontul de tax
(1) Orice persoan impozabil înregistrat! în scopuri de
TVA, conform art. 316, are dreptul s" scad# din valoarea total$
a taxei colectate, pentru o perioad% fiscal&, valoarea total' a
taxei pentru care, în aceea(i perioad), a luat na*tere +i poate
fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 297-300.
(2) În situa,ia în care nu sunt îndeplinite condi-iile .i
formalit/0ile de exercitare a dreptului de deducere în perioada
fiscal1 de declarare sau în cazul în care nu s-au primit
documentele de justificare a taxei prev2zute la art. 299,
persoana impozabil3 î4i poate exercita dreptul de deducere prin
decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste
condi5ii 6i formalit78i sau printr-un decont ulterior, dar în
cadrul termenului de prescrip9ie prev:zut în Codul de procedur;
fiscal<. Prin excep=ie, în cazul în care pe perioada inspec>iei
fiscale la furnizori organul fiscal a stabilit TVA colectat?
pentru anumite opera@iuni efectuate în perioada supusA
inspecBiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaCiuni are
dreptul sD deducE taxa înscrisF în factura de corecGie emisH de
furnizor chiar dacI termenul de prescripJie a dreptului de a
stabili obligaKii fiscale s-a împlinit. În acest caz, dreptul de

deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data
primirii facturii de corecie, sub sanc iunea decderii.
(3) Prin normele metodologice se precizeaz condiiile
necesare aplicrii prevederilor alin. (2), pentru situaia în
care dreptul de deducere este exercitat dup mai mult de 3 ani
consecutivi dup anul în care acest drept ia na tere.
(4) Dreptul de deducere se exercit chiar dac nu exist o
tax colectat sau taxa de dedus este mai mare decât cea
colectat pentru perioada fiscal prevzut la alin. (1) i (2).
ART. 302
Rambursarea taxei ctre persoane impozabile neînregistrate
în scopuri de TVA în România i rambursarea TVA de ctre alte
state membre ctre persoane impozabile stabilite în România
(1) În condiiile stabilite prin normele metodologice:
a) persoana impozabil nestabilit în România, care este
stabilit în alt stat membru, neînregistrat i care nu este
obligat s se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate
beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad ugat! aferente
importurilor "i achizi#iilor de bunuri/servicii, efectuate în
România;
b) persoana impozabil$ neînregistrat% &i care nu este
obligat' s( se înregistreze în scopuri de TVA în România,
nestabilit) pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita
rambursarea taxei aferente importurilor *i achizi+iilor de
bunuri/servicii efectuate în România, dac,, în conformitate cu
legile -.rii unde este stabilit/, o persoan0 impozabil1
stabilit2 în România ar avea acela3i drept de rambursare în ceea
ce prive4te TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în 5ara
respectiv6;
c) persoana impozabil7 neînregistrat8 9i care nu este
obligat: s; se înregistreze în scopuri de TVA în România, dar
care efectueaz< în România o livrare intracomunitar= de mijloace
de transport noi scutit>, poate solicita rambursarea taxei
achitate pentru achizi?ia efectuat@ de aceasta în România a
respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sA
depBCeascD taxa care s-ar aplica dacE livrarea de cFtre aceastG
persoanH a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare
taxabilI. Dreptul de deducere ia naJtere Ki poate fi exercitat
doar în momentul livrLrii intracomunitare a mijlocului de
transport nou;
d) persoana impozabilM stabilitN în România, neînregistratO
Pi care nu este obligatQ sR se înregistreze în scopuri de TVA în

România, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente
operaiunilor prevzute la art. 297 alin. (4) lit. d) sau în
alte situa ii prevzute prin normele metodologice.
(2) Persoana impozabil stabilit în România poate beneficia
de rambursarea TVA aferente importurilor i achiziiilor de
bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în condiiile
prev zute în normele metodologice.
(3) În cazul în care rambursarea prev zut la alin. (1) lit.
a) a fost ob inut prin fraud sau printr-o alt metod
incorect, organele fiscale competente vor recupera sumele
pltite în mod eronat i orice penaliti i dobânzi aferente,
fr s contravin dispoziiilor privind asistena reciproc
pentru recuperarea TVA.
(4) În cazul în care o dobând sau o penalitate
administrativ a fost impus , dar nu a fost pl!tit", organele
fiscale competente vor suspenda orice alt# rambursare
suplimentar$ c%tre persoana impozabil& în cauz' pân( la
concuren)a sumei nepl*tite.
ART. 303
Ramburs+rile de tax, c-tre persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316
(1) În situa.ia în care taxa aferent/ achizi0iilor efectuate
de o persoan1 impozabil2 înregistrat3 în scopuri de TVA, conform
art. 316, care este deductibil4 într-o perioad5 fiscal6, este
mai mare decât taxa colectat7 pentru opera8iuni taxabile,
rezult9 un excedent în perioada de raportare, denumit în
continuare sum: negativ; a taxei.
(2) Dup< determinarea taxei de plat= sau a sumei negative a
taxei pentru opera>iunile din perioada fiscal? de raportare,
persoanele impozabile trebuie s@ efectueze regularizArile
prevBzute în prezentul articol, prin decontul de taxC prevDzut
la art. 323.
(3) Suma negativE a taxei, cumulatF, se determinG prin
adHugarea la suma negativI a taxei, rezultatJ în perioada
fiscalK de raportare, a soldului sumei negative a taxei,
reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacL nu s-a
solicitat a fi rambursat, Mi a diferenNelor negative de TVA
stabilite de organele de inspecOie fiscalP prin decizii
comunicate pânQ la data depunerii decontului.
(4) Taxa de platR cumulatS se determinT în perioada fiscalU
de raportare prin adVugarea la taxa de platW din perioada
fiscalX de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat,
pânY la data depunerii decontului de taxZ prev[zut la art. 323,

din soldul taxei de plat al perioadei fiscale anterioare, i a
sumelor neachitate la bugetul de stat pân la data depunerii
decontului din diferenele de TVA de plat stabilite de organele
de inspecie fiscal prin decizii comunicate pân la data
depunerii decontului. Prin excepie:
a) în primul decont de tax depus la organul fiscal dup
data aprob rii unei înlesniri la plat nu se preia, din decontul
perioadei fiscale anterioare, taxa cumulat de plat, pentru
care a fost aprobat înlesnirea la plat;
b) în primul decont de tax depus la organul fiscal dup
data înscrierii organului fiscal la masa credal potrivit Legii
nr. 85/2014, nu se preia, din decontul perioadei fiscale
anterioare, taxa cumulat de plat cu care organul fiscal s-a
înscris la masa credal potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (3) i (4),
diferenele negative de TVA stabilite de organele de inspecie
sau sumele neachitate la bugetul de stat pân la data depunerii
decontului, din diferenele de TVA de plat stabilite de
organele de inspecie fiscal, prin decizii a c ror executare a
fost suspendat! de instan"ele de judecat#, potrivit legii, nu se
adaug$ la suma negativ% sau la taxa de plat& cumulat', dup( caz,
rezultate în perioadele în care este suspendat) executarea
deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale
în care a încetat suspendarea execut*rii deciziei, în vederea
determin+rii sumei negative a taxei, cumulat,, sau, dup- caz, a
taxei de plat., cumulat/.
(6) Prin decontul de tax0 prev1zut la art. 323, persoanele
impozabile trebuie s2 determine diferen3ele dintre sumele
prev4zute la alin. (3) 5i (4), care reprezint6 regulariz7rile de
tax8, 9i stabilirea soldului taxei de plat: sau a soldului sumei
negative a taxei. Dac; taxa de plat< cumulat= este mai mare
decât suma negativ> a taxei cumulat?, rezult@ un sold de taxA de
platB în perioada fiscalC de raportare. DacD suma negativE a
taxei cumulatF este mai mare decât taxa de platG cumulatH,
rezultI un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscalJ de
raportare.
(7) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 316,
pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din
perioada fiscalK de raportare, prin bifarea casetei
corespunzLtoare din decontul de taxM din perioada fiscalN de
raportare, decontul fiind Oi cerere de rambursare, sau pot
reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale
urmPtoare. DacQ persoana impozabilR solicitS rambursarea
soldului sumei negative, acesta nu se reporteazT în perioada
fiscalU urmVtoare. Nu poate fi solicitatW rambursarea soldului
sumei negative a taxei din perioada fiscalX de raportare, mai

mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în
decontul perioadei fiscale urmtoare. Prin excepie, soldul
sumei negative de tax pe valoarea adugat înscris în decontul
de tax pe valoarea adugat aferent perioadei fiscale
anterioare datei deschiderii procedurii insolvenei prev zute de
legisla ia în domeniu nu se preia în decontul de tax aferent
perioadei fiscale în care s-a deschis procedura, caz în care
debitorul este obligat s solicite rambursarea taxei prin
corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.
(8) Persoanele impozabile pot renun a la cererea de
rambursare pe baza unei notificri depuse la autoritile
fiscale, urmând s preia soldul sumei negative solicitat la
rambursare în decontul aferent perioadei fiscale urmtoare
depunerii notificrii. Persoanele impozabile pot notifica
organul fiscal în vederea renunrii la cererea de rambursare
pân la data comunicrii deciziei de rambursare sau a deciziei
de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite
de inspecia fiscal, dup caz.
(9) În cazul fuziunii, persoana impozabil care preia
patrimoniul altor persoane impozabile preia i soldul taxei de
plat ctre bugetul de stat sau/ i, dup! caz, soldul sumei
negative a taxei, pentru care persoana impozabil" dizolvat# nu a
solicitat rambursarea sau eventualul drept de rambursare
rezultat din solu$ionarea deconturilor cu sume negative de tax%
cu op&iune de rambursare depuse de persoanele impozabile
dizolvate 'i nesolu(ionate pân) la data fuziunii.
(10) În cazul diviz*rii, persoanele impozabile care preiau
patrimoniul unei persoane impozabile divizate preiau,
propor+ional cu cotele alocate din patrimoniul persoanei
impozabile divizate, ,i soldul taxei de plat- c.tre bugetul de
stat sau//i, dup0 caz, soldul sumei negative a taxei, pentru
care persoana impozabil1 divizat2 nu a solicitat rambursarea sau
eventualul drept de rambursare rezultat din solu3ionarea
deconturilor cu sume negative de tax4 cu op5iune de rambursare
depuse de persoana impozabil6 divizat7 8i nesolu9ionate pân: la
data diviz;rii.
(11) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se
efectueaz< de organele fiscale, în condi=iile >i potrivit
procedurilor stabilite prin normele în vigoare.
(12) Pentru opera?iuni scutite de tax@ cu drept de deducere,
prevAzute la art. 294 alin. (1) lit. b), j), l), m) Bi p),
persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 316, pot beneficia de rambursarea taxei, potrivit
procedurii prevCzute prin ordin al ministrului finanDelor
publice.

ART. 304
Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziiilor de
servicii i bunuri, altele decât bunurile de capital
(1) În condi iile în care regulile privind livrarea ctre
sine sau prestarea ctre sine nu se aplic, deducerea iniial
se ajusteaz în urm toarele cazuri:
a) deducerea este mai mare sau mai mic decât cea pe care
persoana impozabil avea dreptul s o opereze;
b) dac exist modificri ale elementelor luate în
considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite
dup depunerea decontului de tax, inclusiv în cazurile
prevzute la art. 287;
c) persoana impozabil îi pierde sau câtiga dreptul de
deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate i serviciile
neutilizate.
(2) Nu se ajusteaz deducerea iniial a taxei în cazul:
a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condiiile în
care aceste situaii sunt demonstrate sau confirmate în mod
corespunztor de persoana impozabil. În cazul bunurilor furate,
persoana impozabil demonstreaz furtul bunurilor pe baza
actelor doveditoare emise de organele judiciare;
b) situa iilor prev!zute la art. 270 alin. (8) "i la art.
271 alin. (5).

ART. 305
Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
(1) În sensul prezentului articol:
a) bunurile de capital reprezint# toate activele corporale
fixe, definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, precum $i
opera%iunile de transformare sau modernizare a bunurilor
imobile/p&r'ilor de bunuri imobile, exclusiv repara(iile ori
lucr)rile de între*inere a acestora, chiar în condi+iile în care
astfel de opera,iuni sunt realizate de beneficiarul unui
contract de închiriere, leasing sau al oric-rui altui tip de
contract prin care bunurile imobile/p.r/ile de bunuri imobile se
pun la dispozi0ia unei alte persoane cu condi1ia ca valoarea
fiec2rei transform3ri sau moderniz4ri s5 fie de cel pu6in 20%
din valoarea bunului imobil/p7r8ii de bun imobil dup9
transformare/modernizare. Bunurile imobile sunt considerate
bunuri de capital indiferent dac: în contabilitatea persoanelor
impozabile sunt înregistrate ca stocuri sau ca imobiliz;ri
corporale;
b) bunurile care fac obiectul unui contract de închiriere,
de leasing, de concesionare sau oric<rui altui tip de contract

prin care bunurile se pun la dispoziia unei persoane sunt
considerate bunuri de capital apar inând persoanei care le
închiriaz, le d în leasing sau le pune la dispoziia altei
persoane. Operaiunile de transformare sau modernizare a
bunurilor imobile/prilor de bunuri imobile care sunt
considerate bunuri de capital conform lit. a), efectuate de
beneficiarul unui astfel de contract, aparin beneficiarului
pân la sfâr itul contractului respectiv;
c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt
considerate bunuri de capital;
d) taxa deductibil aferent bunurilor de capital reprezint
taxa achitat sau datorat, aferent oricrei operaiuni legate
de achiziia, fabricarea, construcia, transformarea sau
modernizarea a cror valoare este de cel puin 20% din valoarea
bunului imobil/prii de bun imobil dup
transformare/modernizare, exclusiv taxa achitat sau datorat,
aferent reparrii ori întreinerii acestor bunuri sau cea
aferent achizi iei pieselor de schimb destinate repar!rii ori
între"inerii bunurilor de capital.
(2) Taxa deductibil# aferent$ bunurilor de capital, în
condi%iile în care nu se aplic& regulile privind livrarea c'tre
sine sau prestarea c(tre sine, se ajusteaz), în situa*iile
prev+zute la alin. (4) lit. a)-d):
a) pe o perioad, de 5 ani, pentru bunurile de capital
achizi-ionate sau fabricate, altele decât cele prev.zute la lit.
b);
b) pe o perioad/ de 20 de ani, pentru construc0ia sau
achizi1ia unui bun imobil, precum 2i pentru transformarea sau
modernizarea unui bun imobil, dac3 valoarea fiec4rei
transform5ri sau moderniz6ri este de cel pu7in 20% din valoarea
total8 a bunului imobil/p9r:ii de bun imobil dup; transformare
sau modernizare.
(3) Perioada de ajustare începe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au
fost achizi<ionate sau fabricate, pentru bunurile de capital
men=ionate la alin. (2) lit. a), dac> acestea au fost
achizi?ionate sau fabricate dup@ data aderArii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt
recepBionate, pentru bunurile de capital prevCzute la alin. (2)
lit. b), care sunt construite, Di se efectueazE pentru suma
integralF a taxei deductibile aferente bunului de capital,
inclusiv pentru taxa plGtitH sau datoratI înainte de data
aderJrii, dacK anul primei utilizLri este anul aderMrii sau un
alt an ulterior anului aderNrii;

c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au
fost achiziionate, pentru bunurile de capital prevzute la
alin. (2) lit. b), i se efectueaz pentru suma integral a
taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru
taxa pltit sau datorat înainte de data aderrii, dac faptul
generator de tax a intervenit în anul ader rii sau într-un an
ulterior anului ader rii;
d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt
folosite pentru prima dat dup transformare sau modernizare,
pentru transformrile sau modernizrile bunurilor de capital
prevzute la alin. (2) lit. b), a cror valoare este de cel
puin 20% din valoarea total a bunului imobil/prii de bun
imobil dup transformare sau modernizare, i se efectueaz
pentru suma taxei deductibile aferente transformrii sau
modernizrii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente
respectivei transformri sau modernizri, pltit ori datorat
înainte de data ader!rii, dac" anul primei utiliz#ri dup$
transformare sau modernizare este anul ader%rii sau un an
ulterior ader&rii.
(4) Ajustarea taxei deductibile prev'zute la alin. (1) lit.
d) se efectueaz(:
a) în situa)ia în care bunul de capital este folosit de
persoana impozabil*:
1. integral sau par+ial, pentru alte scopuri decât
activit,-ile economice, cu excep.ia bunurilor a c/ror achizi0ie
face obiectul limit1rii la 50% a dreptului de deducere potrivit
prevederilor art. 298;
2. pentru realizarea de opera2iuni care nu dau drept de
deducere a taxei;
3. pentru realizarea de opera3iuni care dau drept de
deducere a taxei într-o m4sur5 diferit6 fa78 de deducerea
ini9ial:;
b) în cazurile în care apar modific;ri ale elementelor
folosite la calculul taxei deduse;
c) în situa<ia în care un bun de capital al c=rui drept de
deducere a fost integral sau par>ial limitat face obiectul
oric?rei opera@iuni pentru care taxa este deductibilA. În cazul
unei livrBri de bunuri, valoarea suplimentarC a taxei de dedus
se limiteazD la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului
respectiv;
d) în situaEia în care bunul de capital îFi înceteazG
existenHa, cu urmItoarele excepJii:
1. bunul de capital a fKcut obiectul unei livrLri sau unei
livrMri cNtre sine pentru care taxa este deductibilO;

2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în
condiiile în care aceste situa ii sunt demonstrate sau
confirmate în mod corespunztor. În cazul bunurilor furate,
persoana impozabil demonstreaz furtul bunurilor pe baza
actelor doveditoare emise de organele judiciare;
3. situaiile prevzute la art. 270 alin. (8);
4. în cazul casrii unui bun de capital;
e) în cazurile prevzute la art. 287.
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz

astfel:

a) pentru cazurile prev zute la alin. (4) lit. a), ajustarea
se efectueaz în cadrul perioadei de ajustare prev zute la alin.
(2), pentru o cincime sau, dup caz, o douzecime din taxa
dedus iniial, pentru fiecare an în care apare o modificare a
destinaiei de utilizare. Ajustarea se efectueaz în perioada
fiscal în care intervine evenimentul care genereaz obligaia
de ajustare sau, dup caz, în ultima perioad fiscal a fiecrui
an, în condiiile prevzute prin normele metodologice. Prin
excepie, în cazul trecerii persoanei impozabile de la regimul
normal de taxare la regimul de scutire pentru întreprinderile
mici prevzut la art. 310, precum i în cazul livrrii bunului
de capital în regim de scutire conform art. 292, ajustarea
deducerii se face o singur dat! pentru întreaga perioad" de
ajustare r#mas$, incluzând anul în care apare modificarea
destina%iei de utilizare;
b) pentru cazul prev&zut la alin. (4) lit. b), ajustarea se
efectueaz' de persoanele impozabile care au aplicat pro rata de
deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezint( o cincime
sau, dup) caz, o dou*zecime din taxa dedus+ ini,ial -i se
efectueaz. în ultima perioad/ fiscal0 a anului calendaristic,
pentru fiecare an în care apar modific1ri ale elementelor taxei
deduse în cadrul perioadei de ajustare prev2zute la alin. (2);
c) pentru cazurile prev3zute la alin. (4) lit. c) ajustarea
se efectueaz4 în cadrul perioadei de ajustare prev5zute la alin.
(2), pentru o cincime sau, dup6 caz, o dou7zecime din taxa
nededus8 ini9ial, pentru fiecare an în care apare o modificare a
destina:iei de utilizare. Ajustarea se efectueaz; în perioada
fiscal< în care intervine evenimentul care genereaz= ajustare
sau, dup> caz, în ultima perioad? fiscal@ a fiecArui an, în
condiBiile prevCzute prin normele metodologice. Prin excepDie,
în cazul trecerii persoanei impozabile de la regimul de scutire
pentru întreprinderile mici prevEzut la art. 310 la regimul
normal de taxare, precum Fi în cazul livrGrii bunului de capital
în regim de taxare, ajustarea deducerii se face o singurH datI

pentru întreaga perioad de ajustare r mas, incluzând anul în
care apare modificarea destinaiei de utilizare;
d) pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit. d), ajustarea
se efectueaz în perioada fiscal în care intervine evenimentul
care genereaz ajustarea i se realizeaz pentru toat taxa
aferent perioadei r mase din perioada de ajustare, incluzând
anul în care apare obliga ia ajustrii;
e) pentru cazurile prevzute la alin. (4) lit. e), ajustarea
se efectueaz atunci când apar situaiile enumerate la art. 287.
(la 01-01-2017 Alineatul (5) din Articolul 305 , Capitolul X ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(5^1) Prevederile alin. (5) se aplic i în cazul bunurilor
de capital care la data de 1 ianuarie 2017 se afl în perioada
de ajustare prevzut la alin. (2), pentru situaiile de la
alin. (4) lit. a) i c) care intervin începând cu data de 1
ianuarie 2017. Prin norme se stabilesc regulile de aplicare.
(la 01-01-2017 Articolul 305 din Capitolul X , Titlul VII
fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
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(6) Ajustarea taxei pentru situa!iile prev"zute la alin. (5)
se realizeaz# conform procedurii prev$zute prin normele
metodologice.
(7) Dac% pe parcursul perioadei de ajustare intervin
evenimente care genereaz& ajustarea în favoarea persoanei
impozabile sau în favoarea statului, ajust'rile prev(zute la
alin. (5) lit. a) )i c) se efectueaz* pentru acela+i bun de
capital succesiv în cadrul perioadei de ajustare ori de câte ori
apar respectivele evenimente.
(8) Persoana impozabil, trebuie s- p.streze o situa/ie a
bunurilor de capital care fac obiectul ajust0rii taxei
deductibile, care s1 permit2 controlul taxei deductibile 3i al
ajust4rilor efectuate. Aceast5 situa6ie trebuie p7strat8 pe o
perioad9 care începe în momentul la care taxa aferent:
achizi;iei bunului de capital devine exigibil< =i se încheie la
5 ani dup> expirarea perioadei în care se poate solicita
ajustarea deducerii. Orice alte înregistr?ri, documente @i
jurnale privind bunurile de capital trebuie pAstrate pentru
aceeaBi perioadC.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplic în cazul în
care suma care ar rezulta ca urmare a ajust rilor este
neglijabil, conform prevederilor din normele metodologice.
ART. 306
Dispoziii tranzitorii privind ajustarea
(1) Prin excepie de la prevederile art. 305 alin. (5), se
ajusteaz taxa deductibil proporional cu valoarea rmas
neamortizat la momentul la care intervin evenimentele prev zute
la art. 305 alin. (4) pentru urm toarele categorii de active
corporale fixe care pân la data de 31 decembrie 2015 nu erau
considerate bunuri de capital:
a) activele corporale fixe amortizabile a cror durat
normal de utilizare stabilit pentru amortizarea fiscal este
mai mic de 5 ani, care au fost achiziionate sau fabricate dup
data aderrii pân la data 31 decembrie 2015, inclusiv;
b) activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului a cror limit minim
a duratei normale de utilizare este mai mic de 5 ani, care au
fost achiziionate sau fabricate dup data aderrii pân la data
31 decembrie 2015, inclusiv.
(2) În cazul activelor corporale fixe prev zute la alin. (1)
pentru care dreptul de deducere se exercit! potrivit art. 297
alin. (2) "i (3), se ajusteaz# taxa deductibil$ care a fost
pl%tit& furnizorului/prestatorului, propor'ional cu valoarea
r(mas) neamortizat* la momentul la care intervin evenimentele
prev+zute la art. 305 alin. (4) care genereaz, ajustarea.
CAP. XI
Persoanele obligate la plata taxei
ART. 307
Persoana obligat- la plata taxei pentru opera.iunile
taxabile din România
(1) Persoana obligat/ la plata taxei pe valoarea ad0ugat1,
dac2 aceasta este datorat3 în conformitate cu prevederile
prezentului titlu, este persoana impozabil4 care efectueaz5
livr6ri de bunuri sau prest7ri de servicii, cu excep8ia
cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei
conform alin. (2)-(6) 9i art. 331.
(2) Taxa este datorat: de orice
inclusiv de c=tre persoana juridic>
scopuri de TVA conform art. 316 sau
serviciilor care au locul prestArii

persoan; impozabil<,
neimpozabil? înregistrat@ în
317, care este beneficiar al
în România conform art. 278

alin. (2) i care sunt furnizate de ctre o persoan impozabil
care nu este stabilit pe teritoriul României sau nu este
considerat a fi stabilit pentru respectivele prestri de
servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266
alin. (2), chiar dac este înregistrat în România conform art.
316 alin. (4) sau (6).
(3) Taxa este datorat de orice persoan înregistrat
conform art. 316 sau 317, c reia i se livreaz produsele
prevzute la art. 275 alin. (1) lit. e) sau f), dac aceste
livrri sunt realizate de o persoan impozabil care nu este
stabilit în România sau nu este considerat a fi stabilit
pentru respectivele livrri de bunuri pe teritoriul României
conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar dac este
înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin.
(4) sau (6).
(4) Taxa este datorat de persoana impozabil sau persoana
juridic neimpozabil, înregistrat în scopuri de TVA conform
art. 316 sau 317, care este beneficiarul unei livrri ulterioare
efectuate în cadrul unei opera iuni triunghiulare, în
urm!toarele condi"ii:
1. cump#r$torul revânz%tor al bunurilor s& nu fie stabilit
în România, s' fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat
membru (i s) fi efectuat o achizi*ie intracomunitar+ a acestor
bunuri în România, care nu este impozabil, conform art. 268
alin. (8) lit. b); -i
2. bunurile aferente achizi.iei intracomunitare, prev/zute
la pct. 1, s0 fi fost transportate de furnizor sau de
cump1r2torul revânz3tor ori de alt4 persoan5, în contul
furnizorului sau al cump6r7torului revânz8tor, dintr-un stat
membru, altul decât statul în care cump9r:torul revânz;tor este
înregistrat în scopuri de TVA, direct c<tre beneficiarul
livr=rii; >i
3. cump?r@torul revânzAtor sB îl desemneze pe beneficiarul
livrCrii ulterioare ca persoanD obligatE la plata taxei pentru
livrarea respectivF.
(5) Taxa este datoratG de persoana din cauza cHreia bunurile
ies din regimurile sau situaIiile prevJzute la art. 295 alin.
(1) lit. a) Ki d).
(6) În alte situaLii decât cele prevMzute la alin. (2)-(5),
în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
realizatN de o persoanO impozabilP care nu este stabilitQ în
România sau nu este consideratR a fi stabilitS pentru
respectivele livrTri de bunuri/prestUri de servicii pe
teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2) Vi

care nu este înregistrat în România conform art. 316, persoana
obligat la plata taxei este persoana impozabil ori persoana
juridic neimpozabil, stabilit în România, indiferent dac
este sau nu înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316, sau
persoana nestabilit în România, dar înregistrat în România
conform art. 316, care este beneficiar al unor livr ri de
bunuri/prest ri de servicii care au loc în România, conform art.
275 sau 278. Prin excep ie, persoana impozabil ori persoana
juridic neimpozabil, stabilit în România i neînregistrat în
scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al
unor servicii prevzute la art. 278 alin. (5) lit. h), nu este
persoana obligat la plata taxei dac prestatorul aplic unul
dintre regimurile speciale prevzute la art. 314 sau 315.
---------Alin. (6) al art. 307 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^1.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (1):
a) atunci când persoana obligat la plata taxei, conform
alin. (1), este o persoan impozabil! stabilit" în Uniunea
European#, dar nu în România, respectiva persoan$ poate, în
condi%iile stabilite prin normele metodologice, s& desemneze un
reprezentant fiscal ca persoan' obligat( la plata taxei;
b) atunci când persoana obligat) la plata taxei, conform
alin. (1), este o persoan* impozabil+ care nu este stabilit, în
Uniunea European-, respectiva persoan. este obligat/, în
condi0iile stabilite prin normele metodologice, s1 desemneze un
reprezentant fiscal ca persoan2 obligat3 la plata taxei.
ART. 308
Persoana obligat4 la plata taxei pentru achizi5ii
intracomunitare
(1) Persoana care efectueaz6 o achizi7ie intracomunitar8 de
bunuri care este taxabil9, conform prezentului titlu, este
obligat: la plata taxei.
(2) Atunci când persoana obligat; la plata taxei pentru
achizi<ia intracomunitar=, conform alin. (1), este:
a) o persoan> impozabil? stabilit@ în Uniunea EuropeanA, dar
nu în România, respectiva persoanB poate, în condiCiile
stabilite prin normele metodologice, sD desemneze un
reprezentant fiscal ca persoanE obligatF la plata taxei;

b) o persoan impozabil care nu este stabilit în Uniunea
European, respectiva persoan este obligat, în condiiile
stabilite prin normele metodologice, s desemneze un
reprezentant fiscal ca persoan obligat la plata taxei.
ART. 309
Persoana obligat la plata taxei pentru importul de bunuri
Plata taxei pentru importul de bunuri supus tax rii, conform
prezentului titlu, este obliga ia importatorului.
CAP. XII
Regimuri speciale
ART. 310
Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana impozabil stabilit în România conform art.
266 alin. (2) lit. a), a crei cifr de afaceri anual,
declarat sau realizat, este inferioar plafonului de 88.500
euro, al crui echivalent în lei se stabilete la cursul de
schimb comunicat de Banca Naional a României la data aderrii
i se rotunjete la urmtoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate
aplica scutirea de tax, denumit în continuare regim special de
scutire, pentru operaiunile prev zute la art. 268 alin. (1), cu
excep!ia livr"rilor intracomunitare de mijloace de transport
noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).
(la 01-04-2018 Alineatul (1) din Articolul 310 , Capitolul XII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 10^1, Punctul 6,
Articolul I din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)
(2) Cifra de afaceri care serve$te drept referin%& pentru
aplicarea alin. (1) este constituit' din valoarea total(,
exclusiv taxa în situa)ia persoanelor impozabile care solicit*
scoaterea din eviden+a persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA, a livr,rilor de bunuri -i a prest.rilor de servicii
efectuate de persoana impozabil/ în cursul unui an
calendaristic, taxabile sau, dup0 caz, care ar fi taxabile dac1
nu ar fi desf23urate de o mic4 întreprindere, a opera5iunilor
rezultate din activit67i economice pentru care locul
livr8rii/prest9rii se consider: ca fiind în str;in<tate, dac=
taxa ar fi deductibil>, în cazul în care aceste opera?iuni ar fi
fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a
opera@iunilor scutite cu drept de deducere Ai, dacB nu sunt
accesorii activitCDii principale, a operaEiunilor scutite fFrG
drept de deducere prevHzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b),
e) Ii f). Prin excepJie, nu se cuprind în cifra de afaceri

prevzut la alin. (1), dac sunt accesorii activitii
principale, livrrile de active fixe corporale, astfel cum sunt
definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, i livrrile de active
necorporale, efectuate de persoana impozabil.
(3) Persoana impozabil care îndepline te condi iile
prev zute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de
scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de
tax . Persoana impozabil care realizeaz în cursul unui an
calendaristic exclusiv operaiuni scutite fr drept de deducere
conform art. 292 nu se consider c depete plafonul prevzut
la alin. (1).
(4) O persoan impozabil nou-înfiinat poate beneficia de
aplicarea regimului special de scutire, dac la momentul
începerii activitii economice declar o cifr! de afaceri
anual" estimat#, conform alin. (2), sub plafonul de scutire $i
nu opteaz% pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform
alin. (3).
(5) Pentru persoana impozabil& nou-înfiin'at( care începe o
activitate economic) în decursul unui an calendaristic, plafonul
de scutire este plafonul prev*zut la alin. (1).
(6) Persoana impozabil+ care aplic, regimul special de
scutire -i a c.rei cifr/ de afaceri, prev0zut1 la alin. (2),
este mai mare sau egal2 cu plafonul de scutire prev3zut la alin.
(1) trebuie s4 solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform
art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori
dep56irii plafonului. Data atingerii sau dep78irii plafonului se
consider9 a fi prima zi a lunii calendaristice urm:toare celei
în care plafonul a fost atins ori dep;<it. Regimul special de
scutire se aplic= pân> la data înregistr?rii în scopuri de TVA,
conform art. 316. Dac@ persoana impozabilA respectivB nu
solicitC sau solicitD înregistrarea cu întârziere, organele
fiscale competente procedeazE dupF cum urmeazG:
a) stabilesc obligaHii privind taxa de platI, constând în
diferenJa dintre taxa pe care persoana impozabilK ar fi trebuit
sL o colecteze Mi taxa pe care ar fi avut dreptul sN o deducO,
de la data la care persoana impozabilP respectivQ ar fi fost
înregistratR în scopuri de TVA conform art. 316 dacS ar fi
solicitat înregistrarea în termenul prevTzut de lege, dacU taxa
colectatV este mai mare decât taxa deductibilW, precum Xi
accesoriile aferente, sau dupY caz;
b) determinZ suma negativ[ a taxei, respectiv diferen\a
dintre taxa pe care ar fi avut dreptul s] o deduc^, de la data
la care persoana impozabil_ respectiv` ar fi fost înregistrata
în scopuri de TVA conform art. 316 dacb ar fi solicitat
înregistrarea în termenul prevczut de lege, di taxa pe care
persoana impozabile ar fi trebuit sf o colecteze de la data la
care ar fi trebuit sg fie înregistrath în scopuri de taxi

conform art. 316, dac taxa deductibil
colectat.

este mai mare decât taxa

(7) Persoana impozabil înregistrat în scopuri de TVA
conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent
nu depete plafonul de scutire prevzut la alin. (1) poate
solicita scoaterea din eviden a persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplic rii regimului
special de scutire, cu condi ia ca la data solicit rii s nu fi
depit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se
poate depune la organele fiscale competente între data de 1 i
10 a fiecrei luni urmtoare perioadei fiscale aplicate de
persoana impozabil, în conformitate cu prevederile art. 322.
Anularea va fi valabil de la data comunicrii deciziei privind
anularea înregistrrii în scopuri de TVA. Organele fiscale
competente au obligaia de a soluiona solicitrile de scoatere
a persoanelor impozabile din evidena persoanelor înregistrate
în scopuri de TVA cel târziu pân la finele lunii în care a fost
depus solicitarea. Pân la comunicarea deciziei de anulare a
înregistrrii în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin
toate drepturile i obliga iile persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabil! care a
solicitat scoaterea din eviden"# are obliga$ia s% depun& ultimul
decont de tax' prev(zut la art. 323, indiferent de perioada
fiscal) aplicat* conform art. 322, pân+ la data de 25 a lunii
urm,toare celei în care a fost comunicat- decizia de anulare a
înregistr.rii în scopuri de TVA. În ultimul decont de tax/
depus, persoanele impozabile au obliga0ia s1 eviden2ieze
valoarea rezultat3 ca urmare a efectu4rii tuturor ajust5rilor de
tax6, conform prezentului titlu.
(8) Dac7, ulterior scoaterii din eviden8a persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, potrivit alin.
(7), persoana impozabil9 realizeaz: în cursul unui an
calendaristic o cifr; de afaceri, determinat< conform alin. (2),
mai mare sau egal= cu plafonul de scutire prev>zut la alin. (1),
are obliga?ia s@ respecte prevederile prezentului articol Ai,
dupB înregistrarea în scopuri de taxC conform art. 316, are
dreptul sD efectueze ajustErile de taxF conform prezentului
titlu. AjustGrile vor fi reflectate în primul decont de taxH
depus dupI înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 a
persoanei impozabile sau, dupJ caz, într-un decont ulterior.
(9) Persoana impozabilK care solicitL, conform alin. (7),
scoaterea din evidenMa persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316, dar are obligaNia de a se
înregistra în scopuri de taxO, conform art. 317, trebuie sP
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317,
concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenQa persoanelor

impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317, va fi
valabil începând cu data anul rii înregistrrii în scopuri de
TVA conform art. 316. Prevederile prezentului alineat se aplic
i în cazul în care persoana impozabil opteaz pentru
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317, concomitent
cu solicitarea de scoatere din evidena persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316.
(10) Persoana impozabil care aplic regimul special de
scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi iilor,
în condi iile prev zute la art. 297 i 299;
b) nu are voie s menioneze taxa pe factur sau pe alt
document.
(11) Prin normele metodologice se stabilesc regulile de
înregistrare i ajustrile de efectuat în cazul modificrii
regimului de tax.
ART. 311
Regimul special pentru ageniile de turism
(1) În sensul aplicrii prezentului articol, prin agenie de
turism se înelege orice persoan care în nume propriu sau în
calitate de agent intermediaz, ofer informaii sau se
angajeaz s furnizeze persoanelor care cl toresc individual
sau în grup servicii de c!l"torie, care includ cazarea la hotel,
case de oaspe#i, c$mine, locuin%e de vacan&' (i alte spa)ii
folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau
maritim, excursii organizate *i alte servicii turistice.
Agen+iile de turism includ ,i touroperatorii.
(2) În cazul în care o agen-ie de turism ac.ioneaz/ în nume
propriu în beneficiul direct al c0l1torului 2i utilizeaz3
livr4ri de bunuri 5i prest6ri de servicii efectuate de alte
persoane, toate opera7iunile realizate de agen8ia de turism în
leg9tur: cu c;l<toria sunt considerate un serviciu unic prestat
de agen=ie în beneficiul c>l?torului.
(3) Serviciul unic prev@zut la alin. (2) are locul prestArii
în România, dacB agenCia de turism este stabilitD sau are un
sediu fix în România Ei serviciul este prestat prin sediul din
România.
(4) Baza de impozitare a serviciului unic prevFzut la alin.
(2) este constituitG din marja de profit, exclusiv taxa, care se
determinH ca diferenIJ între suma totalK care va fi plLtitM de
cNlOtor, fPrQ taxR, Si costurile agenTiei de turism, inclusiv
taxa, aferente livrUrilor de bunuri Vi prestWrilor de servicii

în beneficiul direct al cl torului, în cazul în care aceste
livrri i prestri sunt realizate de alte persoane impozabile.
(5) În cazul în care livrrile de bunuri i prestrile de
servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt
realizate în afara Uniunii Europene, serviciul unic al ageniei
de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar i
este scutit de tax . În cazul în care livr rile de bunuri i
prest rile de servicii efectuate în beneficiul direct al
clientului sunt realizate atât în interiorul, cât i în afara
Uniunii Europene, se consider ca fiind scutit de tax numai
partea serviciului unic prestat de agenia de turism aferent
operaiunilor realizate în afara Uniunii Europene.
(6) Fr s contravin prevederilor art. 297 alin. (4),
agenia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea
taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrrile de
bunuri i prestrile de servicii în beneficiul direct al
cltorului i utilizate de agen ia de turism pentru furnizarea
serviciului unic prev!zut la alin. (2).
(7) Agen"ia de turism trebuie s# $in%, în plus fa&' de
eviden(ele care trebuie )inute conform prezentului titlu, orice
alte eviden*e necesare pentru stabilirea taxei datorate conform
prezentului articol.
(8) Agen+iile de turism nu au dreptul s, înscrie taxa în mod
distinct în facturi sau în alte documente legale care se
transmit c-l.torului, pentru serviciile unice c/rora li se
aplic0 regimul special.
(9) Regimul special prev1zut de prezentul articol nu se
aplic2 pentru agen3iile de turism care ac4ioneaz5 în calitate de
intermediar 6i pentru care sunt aplicabile prevederile art. 286
alin. (4) lit. e) în ceea ce prive7te baza de impozitare.
(10) Agen8ia de turism poate opta 9i pentru aplicarea
regimului normal de tax: pentru opera;iunile prev<zute la alin.
(2), cu urm=toarele excep>ii, pentru care este obligatorie
taxarea în regim special:
a) când c?l@torul este o persoanA fizicB;
b) în situaCia în care serviciile de cDlEtorie cuprind Fi
componente pentru care locul operaGiunii se considerH ca fiind
în afara României.
(11) Atunci când agenIia de turism aplicJ regimul normal de
taxare, va factura fiecare componentK a serviciului unic la cota
taxei corespunzLtoare fiecMrei componente în parte. În plus,
baza de impozitare a fiecNrei componente facturate în regim
normal de taxO va cuprinde Pi marja de profit a agenQiei de
turism.
(12) Atunci când agenRia de turism efectueazS atât
operaTiuni supuse regimului normal de taxare, cât Ui operaViuni

supuse regimului special, aceasta trebuie s p streze evidene
contabile separate pentru fiecare tip de operaiune în parte.
ART. 312
Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de
art, obiecte de colecie i antichiti
(1) În sensul prezentului articol:
a) operele de art reprezint :
1. tablouri, colaje i plachete decorative similare, picturi
i desene, executate integral de mân , altele decât planurile i
desenele de arhitectur, de inginerie i alte planuri i desene
industriale, comerciale, topografice sau similare, originale,
executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe
hârtie sensibilizat i copii carbon obinute de pe planurile,
desenele sau textele enumerate mai sus i articolele industriale
decorate manual, care se încadreaz la codul NC 9701;
2. gravuri, stampe i litografii, originale vechi sau
moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color, ale
uneia sau mai multor plci/plane executate în întregime manual
de ctre artist, indiferent de proces sau de materialul folosit
de acesta, fr a include procese mecanice sau fotomecanice,
care se încadreaz la codul NC 9702 00 00;
3. producii originale de art statuar sau de sculptur!, în
orice material, numai dac" sunt executate în întregime de c#tre
artist; copiile executate de c$tre un alt artist decât autorul
originalului, care se încadreaz% la codul NC 9703 00 00;
4. tapiserii executate manual dup& modele originale
asigurate de artist, cu condi'ia s( existe cel mult 8 copii din
fiecare, care se încadreaz) la codul NC 5805 00 00;
5. piese individuale de ceramic* executate integral de c+tre
artist ,i semnate de acesta;
6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult
8 copii numerotate care poart- semn.tura artistului sau
denumirea/numele atelierului, cu excep/ia bijuteriilor din aur
sau argint;
7. fotografiile executate de c0tre artist, scoase pe suport
hârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate
1i limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile 2i
monturile;
b) obiectele de colec3ie reprezint4:
1. timbre po5tale, timbre fiscale, m6rci po7tale, plicuri
prima zi, serii po8tale complete 9i similare, obliterate sau
neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate s: aib; curs,
care se încadreaz< la codul NC 9704 00 00;

2. colecii i piese de colec ie de zoologie, botanic,
mineralogie, anatomie sau care prezint un interes istoric,
arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic, care se
încadreaz la codul NC 9705 00 00;
c) antichitile sunt obiectele, altele decât operele de
art i obiectele de colec ie, cu o vechime mai mare de 100 de
ani, care se încadreaz la codul NC 9706 00 00;
d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care
pot fi refolosite în starea în care se afl sau dup efectuarea
unor reparaii, altele decât operele de art, obiectele de
colecie sau antichitile, pietrele preioase i alte bunuri
prevzute în normele metodologice;
e) persoana impozabil revânztoare este persoana impozabil
care, în cursul desfurrii activitii economice,
achiziioneaz sau import bunuri second-hand !i/sau opere de
art", obiecte de colec#ie sau antichit$%i în scopul revânz&rii,
indiferent dac' respectiva persoan( impozabil) ac*ioneaz+ în
nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui
contract de comision la cump,rare sau vânzare;
f) organizatorul unei vânz-ri prin licita.ie public/ este
persoana impozabil0 care, în desf12urarea activit34ii sale
economice, ofer5 bunuri spre vânzare prin licita6ie public7, în
scopul adjudec8rii acestora de c9tre ofertantul cu pre:ul cel
mai mare;
g) marja profitului este diferen;a dintre pre<ul de vânzare
aplicat de persoana impozabil= revânz>toare ?i pre@ul de
cumpArare, în care:
1. preBul de vânzare constituie suma obCinutD de persoana
impozabilE revânzFtoare de la cumpGrHtor sau de la un terI,
inclusiv subvenJiile direct legate de aceastK tranzacLie,
impozitele, obligaMiile de platN, taxele Oi alte cheltuieli, cum
ar fi cele de comision, ambalare, transport Pi asigurare,
percepute de persoana impozabilQ revânzRtoare cumpSrTtorului, cu
excepUia reducerilor de preV;
2. preWul de cumpXrare reprezintY tot ce constituie suma
obZinut[, conform defini\iei pre]ului de vânzare, de furnizor,
de la persoana impozabil^ revânz_toare;
h) regimul special reprezint` reglementarile speciale
prevbzute de prezentul articol pentru taxarea livrcrilor de
bunuri second-hand, opere de artd, obiecte de coleceie fi
antichitghi la cota de marji a profitului.
(2) Persoana impozabilj revânzktoare va aplica regimul
special pentru livrlrile de bunuri second-hand, opere de artm,
obiecte de colecnie oi antichitpqi, altele decât operele de artr

livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru
care exist obligaia colect rii taxei, bunuri pe care le-a
achiziionat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre
urmtorii furnizori:
a) o persoan neimpozabil;
b) o persoan impozabil, în m sura în care livrarea
efectuat de respectiva persoan impozabil este scutit de
tax, conform art. 292 alin. (2) lit. g);
c) o întreprindere mic, în msura în care achiziia
respectiv se refer la bunuri de capital;
d) o persoan impozabil revânztoare, în msura în care
livrarea de ctre aceasta a fost supus taxei în regim special.
(3) În condiiile stabilite prin normele metodologice,
persoana impozabil revânztoare poate opta pentru aplicarea
regimului special pentru livrarea urmtoarelor bunuri:
a) opere de art, obiecte de colecie sau antichit !i pe
care le-a importat;
b) opere de art" achizi#ionate de persoana impozabil$
revânz%toare de la autorii acestora sau de la succesorii în
drept ai acestora, pentru care exist& obliga'ia colect(rii
taxei.
(4) În cazul livr)rilor prev*zute la alin. (2) +i (3),
pentru care se exercit, op-iunea prev.zut/ la alin. (3), baza de
impozitare este marja profitului, determinat0 conform alin. (1)
lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin excep1ie, pentru
livr2rile de opere de art3, obiecte de colec4ie sau antichit56i
importate direct de persoana impozabil7 revânz8toare, conform
alin. (3), pre9ul de cump:rare pentru calculul marjei de profit
este constituit din baza de impozitare la import, stabilit;
conform art. 289, plus taxa datorat< sau achitat= la import.
(5) Orice livrare de bunuri second-hand, opere de art>,
obiecte de colec?ie sau antichit@Ai, efectuatB în regim special,
este scutitC de taxD, în condiEiile prevFzute la art. 294 alin.
(1) lit. a), b), h)-n) Gi p).
(6) Persoana impozabilH revânzItoare nu are dreptul la
deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevJzute
la alin. (2) Ki (3), în mLsura în care livrarea acestor bunuri
se taxeazM în regim special.
(7) Persoana impozabilN revânzOtoare poate aplica regimul
normal de taxare pentru orice livrare eligibilP pentru aplicarea
regimului special, inclusiv pentru livrQrile de bunuri pentru
care se poate exercita opRiunea de aplicare a regimului special
prevSzut la alin. (3).
(8) În cazul în care persoana impozabilT revânzUtoare aplicV
regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta

s aplice regimul special prev zut la alin. (3), persoana
respectiv va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau
achitate pentru:
a) importul de opere de art, obiecte de colecie sau
antichiti;
b) opere de art achiziionate de la autorii acestora sau
succesorii în drept ai acestora.
(9) Dreptul de deducere prev zut la alin. (8) ia na tere la
data la care este exigibil taxa colectat aferent livrrii
pentru care persoana impozabil revânztoare opteaz pentru
regimul normal de tax.
(10) Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei
datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmeaz s
fie achiziionate de la persoana impozabil revânztoare, în
msura în care livrarea acestor bunuri de ctre persoana
impozabil revânztoare este supus regimului special.
(11) Regimul special nu se aplic pentru:
a) livrrile efectuate de o persoan impozabil revânz!toare
pentru bunurile achizi"ionate în interiorul Uniunii Europene de
la persoane care au beneficiat de scutire de tax#, conform art.
293 alin. (1) lit. a) $i e)-h) %i art. 294 alin. (1) lit. h)-n),
la cump&rare, la achizi'ia intracomunitar( sau la importul de
astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;
b) livrarea intracomunitar) de c*tre o persoan+ impozabil,
revânz-toare de mijloace de transport noi scutite de tax.,
conform art. 294 alin. (2) lit. b).
(12) Persoana impozabil/ revânz0toare nu are dreptul s1
înscrie taxa aferent2 livr3rilor de bunuri supuse regimului
special, în mod distinct, în facturile emise clien4ilor.
(13) În condi5iile stabilite prin normele metodologice,
persoana impozabil6 revânz7toare care aplic8 regimul special
trebuie s9 îndeplineasc: urm;toarele obliga<ii:
a) s= stabileasc> taxa colectat? în cadrul regimului special
pentru fiecare perioad@ fiscalA în care trebuie sB depunC
decontul de taxD, conform art. 322 Ei 323;
b) sF GinH evidenIa operaJiunilor pentru care se aplicK
regimul special.
(14) În condiLiile stabilite prin normele metodologice,
persoana impozabilM revânzNtoare care efectueazO atât operaPiuni
supuse regimului normal de taxQ, cât Ri regimului special
trebuie sS îndeplineascT urmUtoarele obligaVii:
a) sW XinY evidenZe separate pentru opera[iunile supuse
fiec\rui regim;

b) s stabileasc taxa colectat în cadrul regimului special
pentru fiecare perioad fiscal în care trebuie s depun
decontul de tax, conform art. 322 i 323.
(15) Dispozi iile alin. (1)-(14) se aplic
i vânz rilor
prin licita ie public efectuate de persoanele impozabile
revânztoare care acioneaz ca organizatori de vânzri prin
licitaie public în condiiile stabilite prin normele
metodologice.
ART. 313
Regimul special pentru aurul de investiii
(1) Aurul de investiii înseamn:
a) aurul, sub form de lingouri sau plachete
acceptate/cotate pe pieele de metale preioase, având puritatea
minim de 995 la mie, reprezentate sau nu prin hârtii de
valoare, cu excepia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de
cel mult 1 g;
b) monedele de aur care îndeplinesc cumulativ urmtoarele
condiii:
1. au titlul mai mare sau egal cu 900 la mie;
2. sunt reconfec ionate dup! anul 1800;
3. sunt sau au constituit moned" legal# de schimb în statul
de origine; $i
4. sunt vândute în mod normal la un pre% care nu dep&'e(te
valoarea de pia)* liber+ a aurului con,inut de monede cu mai
mult de 80%.

(2) În sensul prezentului articol, monedele prev-zute la
alin. (1) lit. b) nu se consider. ca fiind vândute în scop
numismatic.
(3) Urm/toarele opera0iuni sunt scutite de tax1:
a) livr2rile, achizi3iile intracomunitare 4i importul de aur
de investi5ii, inclusiv investi6iile în hârtii de valoare,
pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat în
conturi de aur 7i cuprinzând mai ales împrumuturile 8i
schimburile cu aur care confer9 un drept de proprietate sau de
crean:; asupra aurului de investi<ii, precum =i opera>iunile
referitoare la aurul de investi?ii care constau în contracte la
termen futures @i forward, care dau naAtere unui transfer al
dreptului de proprietate sau de creanBC asupra aurului de
investiDii;

b) serviciile de intermediere în livrarea de aur de
investiii, prestate de agen i care acioneaz în numele
seama unui mandant.

i pe

(4) Persoana impozabil care produce aurul de investiii sau
transform orice aur în aur de investiii poate opta pentru
regimul normal de tax pentru livr rile de aur de investi ii
c tre alt persoan impozabil, care în mod normal ar fi
scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).
(5) Persoana impozabil care livreaz în mod curent aur în
scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de tax,
pentru livrrile de aur de investiii prevzut la alin. (1) lit.
a) ctre alt persoan impozabil, care în mod normal ar fi
scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).
(6) Intermediarul care presteaz servicii de intermediere în
livrarea de aur, în numele i în contul unui mandant, poate opta
pentru taxare, dac mandantul i-a exercitat opiunea prevzut
la alin. (4).
(7) Op!iunile prev"zute la alin. (4)-(6) se exercit# printro notificare transmis$ organului fiscal competent. Op%iunea
intr& în vigoare la data înregistr'rii notific(rii la organele
fiscale sau la data depunerii acesteia la po)t*, cu confirmare
de primire, dup+ caz, ,i se aplic- tuturor livr.rilor de aur de
investi/ii efectuate de la data respectiv0. În cazul op1iunii
exercitate de un intermediar, op2iunea se aplic3 pentru toate
serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar
în beneficiul aceluia4i mandant care 5i-a exercitat op6iunea
prev7zut8 la alin. (5). În cazul exercit9rii op:iunilor
prev;zute la alin. (4)-(6), persoanele impozabile nu pot reveni
la regimul special.
(8) În cazul în care livrarea de aur de investi<ii este
scutit= de tax>, conform prezentului articol, persoana
impozabil? are dreptul s@ deducA:
a) taxa datoratB sau achitatC, pentru achiziDiile de aur de
investiEii efectuate de la o persoanF care Gi-a exercitat
opHiunea de taxare;
b) taxa datoratI sau achitatJ, pentru achiziKiile
intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior
transformat în aur de investiLii de persoana impozabilM sau de
un terN în numele persoanei impozabile;
c) taxa datoratO sau achitatP, pentru serviciile prestate în
beneficiul sQu, constând în schimbarea formei, greutRSii sau
puritTUii aurului, inclusiv aurului de investiVii.
(9) Persoana impozabilW care produce aur de investiXii sau
transformY aurul în aur de investiZii are dreptul la deducerea

taxei datorate sau achitate pentru achiziii legate de produc ia
sau transformarea aurului respectiv.
(10) Persoana impozabil care comercializeaz aur de
investiii trebuie s in evidena tuturor tranzac iilor cu aur
de investi ii i s p streze documentaia care s permit
identificarea clientului în aceste tranzacii. Aceste evidene
se pstreaz minimum 5 ani de la sfâritul anului în care
operaiunile au fost efectuate.
ART. 314
Regimul special pentru serviciile electronice, de
telecomunicaii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate
de ctre persoane impozabile nestabilite în Uniunea European
(1) În înelesul prezentului articol:
a) persoan impozabil nestabilit în Uniunea European
înseamn o persoan impozabil! care nu are sediul activit"#ii
economice $i nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul
Uniunii Europene %i care nu are obliga&ia s' fie înregistrat( în
scopuri de TVA pentru alte opera)iuni decât cele supuse
regimului special;
b) stat membru de înregistrare înseamn* statul membru ales
de persoana impozabil+ nestabilit, în Uniunea European- pentru a
declara momentul începerii activit./ii sale ca persoan0
impozabil1 pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu
prevederile prezentului articol;
c) stat membru de consum înseamn2 statul membru în care are
loc prestarea de servicii electronice, de telecomunica3ii, de
radiodifuziune sau de televiziune, conform art. 278 alin. (5)
lit. h).
(2) Orice persoan4 impozabil5 nestabilit6 în Uniunea
European7 poate utiliza un regim special pentru toate serviciile
electronice, de telecomunica8ii, de radiodifuziune sau de
televiziune prestate c9tre persoane neimpozabile care sunt
stabilite, au domiciliul stabil ori re:edin;a obi<nuit= în
Uniunea European>. Regimul special permite, printre altele,
înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite în Uniunea
European? într-un singur stat membru, conform prezentului
articol, pentru toate serviciile electronice, de
telecomunica@ii, de radiodifuziune sau televiziune prestate
cAtre persoane neimpozabile stabilite în Uniunea EuropeanB.
(3) În cazul în care o persoanC impozabilD nestabilitE în
Uniunea EuropeanF opteazG pentru regimul special Hi alege
România ca stat membru de înregistrare, la data începerii
operaIiunilor taxabile, persoana respectivJ trebuie sK depunL în
format electronic o declaraMie de începere a activitNOii la
organul fiscal competent. DeclaraPia trebuie sQ conRinS

urmtoarele informaii: denumirea/numele persoanei impozabile,
adresa potal , adresele electronice, inclusiv pagina de
internet proprie, codul naional de înregistrare fiscal, dup
caz, precum i o declaraie prin care se confirm c persoana nu
este înregistrat în scopuri de TVA în Uniunea European .
Modific rile ulterioare ale datelor din declaraia de
înregistrare trebuie aduse la cunotina organului fiscal
competent, pe cale electronic.
(4) La primirea declaraiei de începere a activitii
organul fiscal competent va înregistra persoana impozabil
nestabilit în Uniunea European cu un cod de înregistrare
special în scopuri de TVA i va comunica acest cod persoanei
respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrrii nu
este necesar desemnarea unui reprezentant fiscal.
(5) Persoana impozabil nestabilit în Uniunea European
trebuie s notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal
competent, în caz de încetare a activit ii sau în caz de
modific!ri ulterioare, care o exclud de la regimul special.
(6) Persoana impozabil" nestabilit# va fi scoas$ din
eviden%& de c'tre organul fiscal competent, în oricare dintre
urm(toarele situa)ii:
a) persoana impozabil* informeaz+ organul fiscal c, nu mai
presteaz- servicii electronice, de telecomunica.ii, de
radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent constat/ c0 opera1iunile
taxabile ale persoanei impozabile sau încheiat;
c) persoana impozabil2 nu mai îndepline3te cerin4ele pentru
a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabil5 încalc6 în mod repetat regulile
regimului special.
(7) În termen de 20 de zile de la sfâr7itul fiec8rui
trimestru calendaristic, persoana impozabil9 nestabilit: în
Uniunea European; trebuie s< depun= la organul fiscal competent,
prin mijloace electronice, o declara>ie special? de TVA,
potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de
stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce prive@te regimurile
speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteazA
servicii de telecomunicaBii, servicii de radiodifuziune Ci de
televiziune sau servicii electronice cDtre persoane
neimpozabile, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 249 din 14 septembrie 2012, indiferent dacE au fost
sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicaFii, de
radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscalG de raportare.

(8) Declaraia special de TVA trebuie s conin
urmtoarele informaii:
a) codul de înregistrare prevzut la alin. (4);
b) valoarea total, exclusiv taxa, a prest rilor de servicii
electronice, de telecomunica ii, de radiodifuziune i
televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare,
cotele taxei aplicabile i valoarea corespunz toare a taxei
datorate fiecrui stat membru de consum în care taxa este
exigibil;
c) valoarea total a taxei datorate în Uniunea European.
(9) Declaraia special de TVA se întocmete în euro. În
cazul în care prestrile de servicii se pltesc în alte monede
se va folosi, la completarea declaraiei, rata de schimb în
vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de
schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Central European
pentru ziua respectiv sau cele din ziua urmtoare, dac nu sunt
publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabil nestabilit în Uniunea European
trebuie s achite suma total! a taxei datorate în Uniunea
European" într-un cont special, în euro, indicat de organul
fiscal competent, pân# la data la care are obliga$ia depunerii
declara%iei speciale. Prin norme se stabile&te procedura de
virare a sumelor cuvenite fiec'rui stat membru, pentru
serviciile electronice, de telecomunica(ii, de radiodifuziune )i
televiziune desf*+urate pe teritoriul lor, de persoana
impozabil, nestabilit- în Uniunea European., înregistrat/ în
România în scopuri de TVA.
(11) Persoana impozabil0 nestabilit1 în Uniunea European2
care utilizeaz3 regimul special nu poate deduce TVA prin
declara4ia special5 de tax6, conform art. 301, dar va putea
exercita acest drept prin rambursarea taxei aferente
importurilor 7i achizi8iilor de bunuri/servicii efectuate în
România, în conformitate cu prevederile art. 302 alin. (1) lit.
b), chiar dac9 o persoan: impozabil; stabilit< în România nu ar
avea dreptul la o compensa=ie similar> în ceea ce prive?te taxa
sau un alt impozit similar, în condi@iile prevAzute de
legislaBia CDrii în care îEi are sediul persoana impozabilF
nestabilitG.
(12) Persoana impozabilH nestabilitI în Uniunea EuropeanJ
trebuie sK LinM o evidenNO suficient de detaliatP a serviciilor
pentru care se aplicQ acest regim special, pentru a permite
organelor fiscale competente din statele membre de consum sR
determine dacS declaraTia prevUzutV la alin. (7) este corectW.
Aceste evidenXe se pun la dispoziYie electronic, la solicitarea
organului fiscal competent, precum Zi a statelor membre de
consum. Persoana impozabil[ nestabilit\ va p]stra aceste

evidene pe o perioad de 10 ani de la încheierea anului în care
s-au prestat serviciile.
ART. 315
Regimul special pentru serviciile electronice, de
telecomunica ii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate
de ctre persoane impozabile stabilite în Uniunea European, dar
într-un alt stat membru decât statul membru de consum
(1) În sensul prezentului articol:
a) persoan impozabil nestabilit în statul membru de
consum înseamn o persoan impozabil care are sediul
activit ii economice sau un sediu fix pe teritoriul Uniunii
Europene, dar nu are sediul activit ii economice i nu dispune
de un sediu fix pe teritoriul statului membru de consum;
b) stat membru de înregistrare înseamn statul membru pe
teritoriul cruia persoana impozabil are sediul activitii
economice sau, în cazul în care nu are sediul activitii
economice în Uniunea European, statul membru în care dispune de
un sediu fix. În cazul în care o persoan impozabil nu are
sediul activitii economice în Uniunea European, dar are mai
multe sedii fixe în Uniunea European, statul membru de
înregistrare este acela în care persoana respectiv are un sediu
fix i în care persoana impozabil declar! c" va utiliza
prezentul regim special. Persoana impozabil# este $inut% s&
respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauz' (i în
urm)torii 2 ani calendaristici;
c) stat membru de consum înseamn* statul membru în care are
loc prestarea de servicii electronice, de telecomunica+ii, de
radiodifuziune sau televiziune, conform art. 278 alin. (5) lit.
h).
(2) Orice persoan, impozabil- care are sediul activit./ii
economice în România sau, în cazul în care nu are sediul
activit01ii economice în Uniunea European2, dispune de un sediu
fix în România poate utiliza un regim special pentru toate
serviciile electronice, de telecomunica3ii, de radiodifuziune
sau de televiziune prestate c4tre persoane neimpozabile care
sunt stabilite, au domiciliul stabil sau re5edin6a obi7nuit8 în
statele membre de consum, dac9 persoana impozabil: nu este
stabilit; în aceste state membre. Regimul special poate fi
utilizat <i de c=tre orice persoan> impozabil? care nu are
sediul activit@Aii economice în Uniunea EuropeanB, dar dispune
de mai multe sedii fixe în Uniunea EuropeanC, în cazul în care
are un sediu fix în România Di alege România ca stat membru de
înregistrare.
(3) În cazul în care România este statul membru de
înregistrare, persoana impozabilE respectivF trebuie sG depunH

în format electronic o declaraie de începere a activit ii sale
supuse regimului special la organul fiscal competent. Persoana
impozabil trebuie s notifice, prin mijloace electronice,
organul fiscal competent, în caz de încetare a activitii sau
în caz de modificri ulterioare, care o exclud de la regimul
special.
(4) Pentru operaiunile impozabile efectuate în condi iile
prezentului regim special, persoana impozabil utilizeaz doar
codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat de statul membru
de înregistrare. În cazul în care România este statul membru de
înregistrare, codul de înregistrare utilizat de persoana
impozabil este cel care i-a fost atribuit conform art. 316.
(5) Persoana impozabil care aplic regimul special va fi
exclus de la aplicarea acestui regim de ctre organul fiscal
competent, în oricare dintre urmtoarele situaii:
a) persoana impozabil informeaz organul fiscal c nu mai
presteaz servicii electronice, de telecomunicaii, de
radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent constat c operaiunile
taxabile ale persoanei impozabile sau încheiat;
c) persoana impozabil nu mai îndeplinete cerinele pentru
a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabil încalc în mod repetat regulile
regimului special.
(6) În termen de 20 de zile de la sfâr itul fiec!rui
trimestru calendaristic, persoana impozabil" trebuie s# depun$
la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o
declara%ie special& de TVA, potrivit modelului stabilit de
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al
Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor
detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al
Consiliului în ceea ce prive'te regimurile speciale pentru
persoanele impozabile nestabilite care presteaz( servicii de
telecomunica)ii, servicii de radiodifuziune *i de televiziune
sau servicii electronice c+tre persoane neimpozabile, indiferent
dac, au fost sau nu prestate servicii electronice, de
telecomunica-ii, de radiodifuziune sau de televiziune în
perioada fiscal. de raportare.
(7) Declara/ia special0 de TVA trebuie s1 con2in3
urm4toarele informa5ii:
a) codul de înregistrare special în scopuri de TVA, prev6zut
la alin. (4);
b) valoarea total7, exclusiv taxa, a prest8rilor de servicii
electronice, de telecomunica9ii, de radiodifuziune :i de
televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare,
cotele taxei aplicabile ;i valoarea corespunz<toare a taxei

datorate fiecrui stat membru de consum în care taxa este
exigibil ;
c) valoarea total a taxei datorate în statele membre de
consum.
(8) În cazul în care persoana impozabil deine unul sau mai
multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate
servicii, declaraia special de TVA conine, pe lâng
informa iile prev zute la alin. (7), valoarea total a
prest rilor de servicii electronice, de telecomunica ii, de
radiodifuziune sau de televiziune care fac obiectul acestui
regim special, calculat pentru fiecare stat membru în care
persoana deine un sediu, cu precizarea numrului individual de
identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare
fiscal al sediului respectiv, i defalcat pe fiecare stat
membru de consum.
(9) Declaraia special de TVA se întocmete în euro. În
cazul în care prestrile de servicii se pltesc în alte monede
se va folosi, la completarea declaraiei, rata de schimb în
vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de
schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Central European
pentru ziua respectiv sau cele din ziua urmtoare, dac nu sunt
publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabil trebuie s achite suma total! a
taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special,
în euro, indicat de organul fiscal competent, pân" la data la
care are obliga#ia depunerii declara$iei speciale. Prin norme se
stabile%te procedura de virare a sumelor cuvenite fiec&rui stat
membru, pentru serviciile electronice, de telecomunica'ii, de
radiodifuziune (i de televiziune desf)*urate pe teritoriul lor,
de persoana impozabil+ care aplic, regimul special, pentru care
România este statul membru de înregistrare.
(11) În situa-ia în care România este stat membru de consum,
persoana impozabil. nestabilit/ în România care utilizeaz0
prezentul regim special beneficiaz1 de rambursarea taxei
aferente importurilor 2i achizi3iilor de bunuri/servicii
efectuate în România pentru realizarea activit45ilor sale
impozabile supuse acestui regim, în conformitate cu prevederile
art. 302 alin. (1) lit. a). În cazul în care persoana impozabil6
nestabilit7 în România 8i beneficiar9 a prezentului regim
special desf:;oar<, de asemenea, în România activit=>i care nu
sunt supuse acestui regim ?i pentru care exist@ obligaAia
înregistrBrii în scopuri de TVA, respectiva persoanC îDi deduce
TVA pentru activitEFile sale impozabile supuse prezentului regim
prin decontul de taxG prevHzut la art. 323.
(12) Persoana impozabilI nestabilitJ în statul membru de
consum trebuie sK LinM o evidenNO suficient de detaliatP a

serviciilor pentru care se aplic acest regim special, pentru a
permite organelor fiscale competente din statele membre de
consum s determine dac declaraia prevzut la alin. (7) este
corect. Aceste evidene se pun la dispoziie electronic, la
solicitarea organului fiscal competent, precum i a statelor
membre de consum. Persoana impozabil nestabilit va p stra
aceste eviden e pe o perioad de 10 ani de la încheierea anului
în care s-au prestat serviciile.
(13) În cazul în care România este statul membru de
înregistrare, din sumele transferate fiecrui stat membru de
consum se reine ca venit al bugetului de stat un procent de 30%
pân la data de 31 decembrie 2016 i, respectiv, un procent de
15% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, conform unei
proceduri stabilite prin ordin al A.N.A.F.
ART. 315^1
Regimul special pentru agricultori
(1) În sensul acestui articol:
a) regimul special pentru agricultori se aplic pentru
activitile prevzute la lit. c) i d), desfurate de un
agricultor, aa cum este acesta definit la lit. b);
b) agricultorul reprezint persoana fizic, persoana fizic
autorizat, întreprinderea individual sau întreprinderea
familial , cu sediul activit!"ii economice în România, care
realizeaz# activit$%ile prev&zute la lit. c) 'i d) (i care nu
realizeaz) alte activit*+i economice sau realizeaz, -i alte
activit./i economice a c0ror cifr1 de afaceri anual2 este
inferioar3 plafonului de scutire prev4zut la art. 310;
c) activit56ile de produc7ie agricol8 sunt activit9:ile de
produc;ie a produselor agricole, inclusiv activit<=ile de
transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele
industriale, prev>zute în norme;
d) serviciile agricole reprezint? serviciile prev@zute în
norme, prestate de un agricultor care utilizeazA munca manualB
proprie Ci/sau echipamentele specifice;
e) produse agricole reprezintD bunurile rezultate din
activitEFile prevGzute la lit. c);
f) taxa aferentH achiziIiilor reprezintJ valoarea totalK a
taxei aferente bunurilor Li serviciilor achiziMionate de un
agricultor supus regimului special, în mNsura în care aceastO
taxP ar fi deductibilQ conform art. 297 alin. (4) pentru o
persoanR impozabilS supusT regimului normal de taxU;
g) procentul de compensare în cotV forfetarW reprezintX
procentul care se aplicY în scopul de a permite agricultorilor

s beneficieze de compensaia în cot forfetar pentru taxa
aferent achiziiilor;
h) compensaia în cot forfetar reprezint suma rezultat
prin aplicarea procentului de compensare în cot forfetar
asupra pre ului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrrilor de
produse agricole i prestrilor de servicii agricole, efectuate
de un agricultor în cazurile menionate la alin. (3).
(2) Procentul de compensare în cot forfetar este 1% pentru
anul 2017, 4% pentru anul 2018 i 8% începând cu anul 2019.
(3) Procentul de compensare în cot forfetar se aplic
pentru:
a) produsele agricole prevzute la alin. (1) lit. e) i
serviciile agricole prevzute la alin. (1) lit. d),
livrate/prestate de agricultor ctre alte persoane impozabile
decât cele care beneficiaz, în interiorul rii de regimul
special prevzut de prezentul articol;
b) produsele agricole prev zute la alin. (1) lit. e) livrate
în condi!iile stabilite la art. 294 alin. (2) c"tre persoane
juridice neimpozabile care datoreaz# TVA în statul membru de
sosire pentru achizi$iile intracomunitare efectuate.
(4) Agricultorul care aplic% regimul special prev&zut de
prezentul articol:
a) nu are obliga'ia de a colecta TVA pentru livr(rile de
produse agricole rezultate din activit)*ile agricole prev+zute
la alin. (1) lit. c) ,i pentru serviciile agricole prev-zute la
alin. (1) lit. d);
b) nu are dreptul s. deduc/ taxa achitat0 sau datorat1
pentru achizi2iile sale în cadrul activit34ii efectuate în
regimul special;
c) prin excep5ie de la art. 310 nu aplic6 regimul special de
scutire pentru întreprinderile mici pentru opera7iunile
prev8zute la alin. (1) lit. c) 9i d), opera:iunile respective
nefiind cuprinse în cifra de afaceri care serve;te drept
referin<= pentru aplicarea regimului special de scutire pentru
întreprinderile mici prev>zut? la art. 310.
(5) Agricultorul care aplic@ regimul special prevAzut de
prezentul articol depune la organul fiscal competent o
notificare privind aplicarea regimului special. AgenBia
NaCionalD de Administrare FiscalE organizeazF Registrul
agricultorilor care aplicG regimul special. Registrul este
public Hi se afiIeazJ pe site-ul AgenKiei NaLionale de
Administrare FiscalM. Înscrierea în Registrul agricultorilor

care aplic regimul special se face de c tre organul fiscal
competent, pe baza notificrilor depuse de agricultorii care
aplic regimul special, pân la data de 1 a lunii urmtoare
celei în care a fost depus notificarea.
(6) Persoana impozabil stabilit în România sau persoana
impozabil nestabilit în România, dar înregistrat în scopuri
de TVA conform art. 316, care achizi ioneaz bunuri/servicii de
la agricultorii care figureaz în Registrul agricultorilor care
aplic regimul special, prevzut la alin. (5), va ine o
eviden separat pentru toate achiziiile efectuate în cadrul
regimului special pentru agricultori.
(7) Agricultorul care aplic regimul special este scutit de
urmtoarele obligaii:
a) inerea evidenelor în scopuri de TVA prevzute la art.
321;
b) depunerea decontului de tax prevzut la art. 323;
c) orice alte obligaii care revin persoanelor impozabile
înregistrate sau care ar trebui s se înregistreze în scopuri de
TVA conform art. 316.
(8) Agricultorul are obliga ia s! emit" factur# care s$
con%in& informa'iile prev(zute la art. 319 alin. (20), o
men)iune cu privire la aplicarea regimului special pentru
agricultori, precum *i procentul de compensare în cot+ forfetar,
-i valoarea compensa.iei în cot/ forfetar0 care i se cuvine
pentru:
a) livr1rile de produse agricole/prest2rile de servicii
prev3zute la alin. (3), altele decât cele de la lit. b)-e);
b) vânz4rile la distan56, astfel cum sunt definite la art.
266 alin. (1) pct. 35, care au locul în România;
c) livr7rile intracomunitare de bunuri c8tre o persoan9 care
îi comunic: un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA,
atribuit de autorit;<ile fiscale din alt stat membru;
d) livr=rile intracomunitare de bunuri, prev>zute la art.
270 alin. (10), care s-ar încadra la lit. c) dac? ar fi
efectuate c@tre altA persoanB impozabilC;
e) prestDrile de servicii care conform art. 278 alin. (2) au
locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului
este persoana obligatE la plata taxei conform echivalentului din
legislaFia altui stat membru al art. 307 alin. (2).
(9) Prin excepGie de la prevederile art. 268 alin. (3) lit.
a), nu sunt considerate operaHiuni impozabile în România
achiziIiile intracomunitare de bunuri efectuate de agricultorii
care aplicJ regimul special, dacK valoarea totalL a acestor

achiziii intracomunitare nu dep ete pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depit pe parcursul anului
calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al crui
echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice.
Plafonul de 10.000 euro pentru achiziii intracomunitare se
determin potrivit prevederilor art. 268 alin. (5).
(10) Agricultorii eligibili pentru excep ia prev zut la
alin. (9) au dreptul s opteze pentru regimul general al
achizi iilor intracomunitare prevzut la art. 268 alin. (3) lit.
a). Opiunea se aplic pentru cel puin 2 ani calendaristici.
(11) Regulile aplicabile în cazul depirii plafonului
pentru achiziii intracomunitare prevzut la alin. (9) sau al
exercitrii opiunii prevzute la alin. (10) sunt stabilite prin
normele metodologice.
(12) În situaia în care agricultorul care aplic regimul
special realizeaz livrri intracomunitare cu produse agricole,
prestri de servicii intracomunitare, achiziii intracomunitare
de bunuri, achiziii de servicii intracomunitare, acesta are
urm toarele obliga!ii:
a) s" se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 317,
dac# efectueaz$ opera%iunile prev&zute la art. 317 alin. (1) 'i
(2);
b) s( depun) decontul special de tax* prev+zut la art. 324,
pentru achizi,iile intracomunitare de bunuri -i achizi.iile de
servicii intracomunitare prev/zute la art. 324 alin. (1), pe
care le efectueaz0;
c) s1 depun2 declara3ia recapitulativ4 prev5zut6 la art. 325
pentru opera7iunile pe care le efectueaz8 prev9zute la art. 325
alin. (1).
(13) În situa:ia în care o persoan; impozabil< realizeaz=
atât activit>?i prev@zute la alin. (1) lit. c) Ai d), pentru
care aplicB regimul special prevCzut de prezentul articol, cât
Di alte activitEFi economice pentru care nu se poate aplica
regimul special pentru agricultori, poate aplica regimul special
de scutire pentru întreprinderile mici, în condiGiile art. 310,
pentru activitHIile pentru care nu se aplicJ regimul special
pentru agricultori.
(14) Persoana impozabilK prevLzutM la alin. (13) care se
înregistreazN în scopuri de TVA conform art. 316, prin opOiune
conform art. 316 alin. (1) lit. c) sau ca urmare a depPQirii
plafonului de scutire prevRzut la art. 310 din alte activitSTi
economice decât cele prevUzute la alin. (1) lit. c) Vi d), nu
mai poate aplica regimul special pentru agricultori de la data
înregistrWrii în scopuri de TVA sau de la data la care ar fi
fost înregistratX dacY avea obligaZia de a solicita

înregistrarea conform art. 310 alin. (6) i nu solicit sau
solicit cu întârziere înregistrarea în scopuri de TVA. În cazul
înregistrrii în scopuri de TVA, prin normele metodologice se
stabilesc ajustrile de efectuat pentru achiziiile destinate
activitii pentru care nu a fost aplicat regimul special pentru
agricultori. În situaia în care agricultorul nu solicit sau
solicit înregistrarea cu întârziere, organul fiscal competent
aplic dispozi iile art. 310 alin. (6) lit. a) i b). Organul
fiscal competent va opera radierea din Registrul agricultorilor
care aplic regimul special a agricultorilor care sunt
înregistrai în scopuri de TVA conform art. 316, în termen de 3
zile de la data la care înregistrarea se consider valabil.
(15) Agricultorul care aplic regimul special poate opta
oricând pentru aplicarea regimului normal de tax, în condiiile
prevzute prin norme, prin depunerea la organul fiscal competent
a unei notificri în acest sens, caz în care organul fiscal
competent opereaz radierea agricultorului din Registrul
agricultorilor care aplic regimul special pân la data de 1 a
lunii urmtoare celei în care a fost depus notificarea. Dup
exercitarea opiunii de aplicare a regimului normal de tax,
agricultorul nu mai poate aplica din nou regimul special pentru
o perioad de cel pu in 2 ani de la data înregistr!rii în
scopuri de TVA.
(16) În cazul în care, dup" expirarea perioadei prev#zute la
alin. (15), agricultorul opteaz$ din nou pentru aplicarea
regimului special pentru agricultori, acesta trebuie s% depun&
la organele fiscale competente o notificare în acest sens.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care
opteaz' pentru aplicarea regimului special pentru agricultori
pot solicita scoaterea din eviden(a persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA în vederea aplic)rii regimului special.
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între
data de 1 *i 10 a fiec+rei luni urm,toare perioadei fiscale
aplicate de persoana impozabil-, anularea înregistr.rii fiind
valabil/ de la data comunic0rii deciziei privind anularea
înregistr1rii în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au
obliga2ia de a solu3iona solicit4rile de scoatere a persoanelor
impozabile din eviden5a persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA cel târziu pân6 la finele lunii în care a fost depus7
solicitarea 8i de a înscrie agricultorul în Registrul
agricultorilor care aplic9 regimul special. În cazul persoanelor
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, pân:
la comunicarea deciziei de anulare a înregistr;rii în scopuri de
TVA, acestora le revin toate drepturile <i obliga=iile aferente
persoanelor înregistrate. Persoana impozabil> care a solicitat
scoaterea din eviden?a persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA are obliga@ia sA depunB ultimul decont de taxC prevDzut la

art. 323, indiferent de perioada fiscal aplicat conform art.
322, pân la data de 25 a lunii urmtoare celei în care a fost
comunicat decizia de anulare a înregistrrii în scopuri de TVA.
În ultimul decont de tax depus, persoanele impozabile care
solicit scoaterea din evidena persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA au obliga ia s eviden ieze valoarea rezultat ca
urmare a efectu rii tuturor ajustrilor de tax, persoanele
impozabile care aplic regimul special pentru agricultori
neavând drept de deducere pentru bunurile/serviciile alocate
activitilor supuse acestui regim.
(17) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316, crora agricultorul care aplic regimul
special le livreaz produsele agricole prevzute la alin. (1)
lit. e) sau le presteaz serviciile agricole prevzute la alin.
(1) lit. d), au dreptul la deducerea compensaiei în cot
forfetar achitat agricultorului care aplic regimul special,
în aceleai limite i condi ii aplicabile pentru deducerea TVA,
conform art. 297-301.
(18) Persoanele impozabile nestabilite în România !i
neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 au dreptul la
restituirea compensa"iei în cot# forfetar$, achitat%
agricultorului care aplic& regimul special, în acelea'i limite
(i condi)ii aplicabile persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316. Prin ordin al pre*edintelui
ANAF se stabile+te procedura de restituire a compensa,iei în
cot- forfetar. c/tre persoanele impozabile nestabilite în
România 0i neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316.
(la 01-01-2017 Capitolul XII din Titlul VII a fost completat
de Punctul 31, Articolul I din ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 84 din
16 noiembrie 2016, publicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06
decembrie 2016)
CAP. XIII
Obliga5ii
ART. 316
Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana impozabil6 care are sediul activit78ii
economice în România 9i realizeaz: sau inten;ioneaz< s=
realizeze o activitate economic> ce implic? opera@iuni taxabile,
scutite de taxa pe valoarea adAugatB cu drept de deducere Ci/sau
operaDiuni rezultate din activitEFi economice pentru care locul
livrGrii/prestHrii se considerI ca fiind în strJinKtate, dacL
taxa ar fi deductibilM, în cazul în care aceste operaNiuni ar fi
fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) Oi
d), trebuie sP solicite înregistrarea în scopuri de TVA la
organul fiscal competent, dupQ cum urmeazR:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaiuni, în
urmtoarele cazuri:
1. dac declar c urmeaz s realizeze o cifr de afaceri
care atinge sau dep e te plafonul de scutire prev zut la art.
310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru
întreprinderile mici;
2. dac declar c urmeaz s realizeze o cifr de afaceri
inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 310 alin. (1),
dar opteaz pentru aplicarea regimului normal de tax.
b) dac în cursul unui an calendaristic atinge sau depete
plafonul de scutire prevzut la art. 310 alin. (1), în termen de
10 zile de la sfâritul lunii în care a atins sau a depit
acest plafon;
c) dac cifra de afaceri realizat în cursul unui an
calendaristic este inferioar plafonului de scutire prev!zut la
art. 310 alin. (1), dar opteaz" pentru aplicarea regimului
normal de tax#;
d) dac$ efectueaz% opera&iuni scutite de tax' (i opteaz)
pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3).
(2) Persoana impozabil* care are sediul activit+,ii
economice în afara României, dar este stabilit- în România
printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), este
obligat. s/ solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România,
astfel:
a) înaintea primirii serviciilor, în situa0ia în care
urmeaz1 s2 primeasc3 pentru sediul fix din România servicii
pentru care este obligat4 la plata taxei în România conform art.
307 alin. (2), dac5 serviciile sunt prestate de o persoan6
impozabil7 care este stabilit8 în sensul art. 266 alin. (2) în
alt stat membru;
b) înainte de prestarea serviciilor, în situa9ia în care
urmeaz: s; presteze serviciile prev<zute la art. 278 alin. (2)
de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoan=
impozabil> stabilit? în sensul art. 266 alin. (2) în alt stat
membru care are obliga@ia de a plAti TVA în alt stat membru,
conform echivalentului din legislaBia statului membru respectiv
al art. 307 alin. (2);
c) înainte de realizarea unor activitCDi economice de la
respectivul sediu fix în condiEiile stabilite la art. 266 alin.
(2) lit. b) Fi c) care implicG:
1. livrHri de bunuri taxabile Ii/sau scutite cu drept de
deducere, inclusiv livrJri intracomunitare scutite de TVA
conform art. 294 alin. (2);

2. prestri de servicii taxabile i/sau scutite de taxa pe
valoarea ad ugat cu drept de deducere, altele decât cele
prevzute la lit. a) i b);
3. operaiuni scutite de tax i opteaz pentru taxarea
acestora, conform art. 292 alin. (3);
4. achizi ii intracomunitare de bunuri taxabile.
(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei
tratate ca persoan impozabil numai pentru c efectueaz
ocazional livrri intracomunitare de mijloace de transport noi.
(4) O persoan impozabil care nu este stabilit în România
conform art. 266 alin. (2) i nici înregistrat în scopuri de
TVA în România conform prezentului articol va solicita
înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente
pentru operaiuni realizate pe teritoriul României care dau
drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport
i serviciile auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294
alin. (1) lit. c)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) i art. 296,
înainte de efectuarea respectivelor operaiuni, cu excepia
situaiilor în care persoana obligat la plata taxei este
beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6). Persoana
impozabil care nu este stabilit în România conform art. 266
alin. (2) i nici înregistrat în scopuri de TVA în România
conform prezentului articol poate solicita înregistrarea în
scopuri de TVA dac efectueaz! în România oricare dintre
urm"toarele opera#iuni:
a) importuri de bunuri;
b) opera$iuni prev%zute la art. 292 alin. (2) lit. e), dac&
opteaz' pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3);
c) opera(iuni prev)zute la art. 292 alin. (2) lit. f), dac*
acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin op+iune,
conform art. 292 alin. (3).
(5) Prin excep,ie de la prevederile alin. (4), pentru
serviciile electronice, de telecomunica-ii, de radiodifuziune
sau de televiziune prestate c.tre persoane neimpozabile din
România, nu se înregistreaz/ în România persoanele care s-au
înregistrat într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia
dintre regimurile speciale prev0zute la art. 314 1i 315.
(6) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform
acestui articol, înainte de realizarea opera2iunilor, persoana
impozabil3 nestabilit4 în România 5i neînregistrat6 în scopuri
de TVA în România, care inten7ioneaz8:
a) s9 efectueze o achizi:ie intracomunitar; de bunuri pentru
care este obligat< la plata taxei conform art. 308; sau

b) s efectueze o livrare intracomunitar
de tax.

de bunuri scutit

(7) Persoana impozabil stabilit în Uniunea European, dar
nu în România, care are obligaia s se înregistreze în scopuri
de TVA în România, poate, în condi iile stabilite prin normele
metodologice, s î i îndeplineasc aceast obligaie prin
desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabil
nestabilit în Uniunea European care are obligaia s se
înregistreze în scopuri de TVA în România este obligat, în
condiiile stabilite prin normele metodologice, s se
înregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.
(8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate s
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) i (6).
(la 01-10-2017 Alineatul (8) din Articolul 316 , Capitolul XIII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din
LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 584 din 21 iulie 2017)
(9) Prin excepie de la prevederile alin. (8), organele
fiscale competente nu înregistreaz în scopuri de TVA persoana
impozabil, societate cu sediul activitii economice în
Romania, înfiinat în baza Legii societ!"ilor nr. 31/1990,
republicat#, cu modific$rile %i complet&rile ulterioare, care
prezint' risc fiscal ridicat. Prin ordin al pre(edintelui
A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului
fiscal.
(la 01-10-2017 Alineatul (9) din Articolul 316 , Capitolul XIII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din
LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat) în MONITORUL OFICIAL
nr. 584 din 21 iulie 2017)
(10) În cazul în care o persoan* este obligat+ s, se
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6), -i nu solicit.
înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra
persoana respectiv/ din oficiu.
(11) Organele fiscale competente anuleaz0 înregistrarea unei
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) dac1 este declarat2 inactiv3 conform prevederilor Codului
de procedur4 fiscal5, de la data declar6rii ca inactiv7;
b) Abrogat8.
(la 01-01-2017 Litera b) din Alineatul (11) , Articolul 316 ,
Capitolul XIII , Titlul VII a fost abrogat9 de Punctul 32,
Articolul I din ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 84 din 16 noiembrie

2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
c) dac asociaii/administratorii persoanei impozabile sau
persoana impozabil însi au înscrise în cazierul fiscal
infraciuni i/sau faptele prevzute la art. 4 alin. (4) lit. a)
din Ordonan a Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de
la data comunic rii deciziei de anulare de c tre organele
fiscale competente. Prin excep ie, în cazul societ ilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, se dispune anularea înregistrrii
persoanei în scopuri de TVA dac:
1. administratorii i/sau persoana impozabil însi, în
cazul societilor pe aciuni sau în comandit pe aciuni, au
înscrise în cazierul fiscal infraciuni i/sau faptele prev zute
la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonan!a Guvernului nr.
39/2015;
2. asocia"ii majoritari sau, dup# caz, asociatul unic $i/sau
administratorii %i/sau persoana impozabil& îns'(i, în cazul
altor societ)*i decât cele men+ionate la pct. 1, au înscrise în
cazierul fiscal infrac,iuni -i/sau faptele prev.zute la art. 4
alin. (4) lit. a) din Ordonan/a Guvernului nr. 39/2015;
d) dac0 nu a depus niciun decont de tax1 prev2zut la art.
323 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are
perioada fiscal3 luna calendaristic4, 5i pentru dou6 trimestre
calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care
are perioada fiscal7 trimestrul calendaristic, dar nu este în
situa8ia prev9zut: la lit. a) ori b), din prima zi a lunii
urm;toare celei în care a intervenit termenul de depunere al
celui de-al <aselea decont de tax= în prima situa>ie ?i,
respectiv, din prima zi a lunii urm@toare celei în care a
intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de
taxA în a doua situaBie;
e) dacC în deconturile de taxD depuse pentru 6 luni
consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada
fiscalE luna calendaristicF, Gi pentru douH trimestre
calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care
are perioada fiscalI trimestrul calendaristic, nu au fost
evidenJiate achiziKii de bunuri/servicii Li nici livrMri de
bunuri/prestNri de servicii realizate în cursul acestor perioade
de raportare, organele fiscale competente anuleazO înregistrarea
în scopuri de TVA din prima zi a lunii urmPtoare celei în care a
intervenit termenul de depunere al celui de-al Qaselea decont de
taxR în prima situaSie Ti, respectiv, din prima zi a lunii
urmUtoare celei în care a intervenit termenul de depunere al
celui de-al doilea decont de taxV în a doua situaWie;

f) dac, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana
impozabil nu era obligat i nici nu avea dreptul s solicite
înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol;
g) în situaia persoanelor impozabile care solicit
scoaterea din evidena persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA în vederea aplicrii regimului special de scutire prev zut
la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prev zut
la art. 315^1;
(la 01-01-2017 Litera g) din Alineatul (11) , Articolul 316 ,
Capitolul XIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 33,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN  nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
h) dac persoana impozabil, societate cu sediul activitii
economice în România, înfiinat în baza Legii societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, supus înmatriculrii la registrul comerului,
prezint risc fiscal ridicat. Prin ordin al pre edintelui
A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului
fiscal.
(la 01-10-2017 Litera h) din Alineatul (11) , Articolul 316 ,
Capitolul XIII , Titlul VII a fost modificat! de Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat" în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)

(12) Procedura de anulare a înregistr#rii în scopuri de TVA
este stabilit$ prin normele procedurale în vigoare. Dup%
anularea înregistr&rii în scopuri de TVA conform alin. (11) lit.
a)-e) 'i h), organele fiscale înregistreaz( persoanele
impozabile la solicitarea acestora, astfel:
(la 01-10-2017 Partea introductiv) a alineatului (12) din
Articolul 316 , Capitolul XIII , Titlul VII a fost modificat*
de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
a) în situa,ia prev-zut. la alin. (11) lit. a), dac/
înceteaz0 situa1ia care a condus la anulare, de la data
comunic2rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;
(la 01-01-2017 Litera a) din Alineatul (12) , Articolul 316 ,
Capitolul XIII , Titlul VII a fost modificat3 de Punctul 34,
Articolul I din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)

b) în situaia prevzut la alin. (11) lit. c), dac
înceteaz situaia care a condus la anulare, de la data
comunicrii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul
societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, ai c ror asociai din
cauza crora s-a dispus anularea înregistrrii în scopuri de TVA
nu sunt majoritari la momentul solicitrii reînregistrrii,
persoana impozabil poate solicita reînregistrarea chiar dac nu
a încetat situaia care a condus la anularea înregistrrii
conform alin. (11) lit. c);
c) în situaia prevzut la alin. (11) lit. d), de la data
comunicrii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza
urmtoarelor informaii/documente furnizate de persoana
impozabil:
1. prezentarea deconturilor de tax nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri motivate din care s rezulte c
se angajeaz! s" depun# la termenele prev$zute de lege
deconturile de tax%;
d) în situa&ia prev'zut( la alin. (11) lit. e), pe baza unei
declara)ii pe propria r*spundere din care s+ rezulte c, va
desf-.ura activit/0i economice. Data înregistr1rii în scopuri de
TVA a persoanei impozabile este data comunic2rii deciziei de
înregistrare în scopuri de TVA;
e) în situa3ia prev4zut5 la alin. (11) lit. h), dac6
înceteaz7 situa8ia care a condus la anulare, respectiv
societatea nu mai prezint9 risc fiscal ridicat, conform
criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data
comunic:rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
(la 01-10-2017 Litera e) din Alineatul (12) , Articolul 316 ,
Capitolul XIII , Titlul VII a fost modificat; de Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat< în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(13) Persoanele impozabile aflate în situa=iile prev>zute la
alin. (11) au obliga?ia s@ depunA ultimul decont de taxB
prevCzut la art. 323, indiferent de perioada fiscalD aplicatE
conform art. 322, pânF la data de 25 a lunii urmGtoare celei în
care a fost comunicatH decizia de anulare a înregistrIrii în
scopuri de TVA.
(14) Persoanele impozabile aflate în situaJiile prevKzute la
alin. (12) nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de
scutire pentru mici întreprinderi prevLzut la art. 310 pânM la
data înregistrNrii în scopuri de TVA, fiind obligate sO aplice
prevederile art. 11 alin. (6) Pi (8).

(15) A.N.A.F. organizeaz Registrul persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 i Registrul
persoanelor impozabile a c ror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 316 a fost anulat. Registrele sunt publice i se
afieaz pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor
impozabile a cror înregistrare în scopuri de TVA conform art.
316 a fost anulat se face de c tre organul fiscal competent,
dup comunicarea deciziei de anulare a înregistr rii în scopuri
de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunic rii.
Data anul rii înregistrrii în scopuri de TVA înscris în
decizie este data prevzut la alin. (11). Anularea
înregistrrii în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator
efectele prevzute la art. 11 alin. (6) i (8) de la data
prevzut la alin. (11) i în cazul beneficiarului produce
efectele prevzute la art. 11 alin. (7) i (9) din ziua
urmtoare datei operrii anulrii înregistrrii în Registrul
persoanelor impozabile a cror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 316 a fost anulat.
(16) Când se constat c! persoana impozabil" a fost
înregistrat# în scopuri de TVA conform prezentului articol de
organele fiscale, ca urmare a unei erori, aceast$ înregistrare
se anuleaz% din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de
organele fiscale competente, începând cu data înscris& în
decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprins' între data
înregistr(rii )i data anul*rii înregistr+rii în scopuri de TVA:
a) persoana impozabil, care a fost înregistrat- eronat în
scopuri de TVA ac.ioneaz/ în calitate de persoan0 înregistrat1
în scopuri de TVA, cu excep2ia situa3iei în care înregistrarea
eronat4 a fost generat5 de organul fiscal, caz în care persoana
impozabil6 poate aplica regimul special de scutire pentru
întreprinderile mici prev7zut la art. 310;
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizi8iilor efectuate
de beneficiari de la persoanele impozabile respective se
exercit9 în limitele :i în condi;iile prev<zute la art. 297-301.
(17) Când se constat= c> persoanei impozabile i-a fost
anulat din oficiu de organele fiscale codul de înregistrare în
scopuri de TVA conform prezentului articol, ca urmare a unei
erori, aceasta va fi înregistrat?, din oficiu sau la cererea
persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe
perioada cuprins@ între data anulArii Bi data înregistrCrii în
scopuri de TVA persoana respectivD îEi pFstreazG calitatea de
persoanH impozabilI înregistratJ în scopuri de TVA, menKinânduse data înregistrLrii în scopuri de TVA anterioarM. Dreptul de
deducere a TVA aferente achiziNiilor efectuate pe aceeaOi
perioadP de beneficiari de la persoanele impozabile respective
se exercitQ în limitele Ri în condiSiile prevTzute la art. 297-

301, considerându-se c achiziiile au fost efectuate de la o
persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA conform
prezentului articol.
(18) Persoana înregistrat conform prezentului articol va
anuna în scris organele fiscale competente cu privire la
modificrile informaiilor declarate în cererea de înregistrare
sau furnizate prin alt metod organului fiscal competent, în
leg tur cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de
înregistrare în termen de 15 zile de la producerea oric ruia
dintre aceste evenimente.
(19) Abrogat.
(la 24-07-2017 Alineatul (19) din Articolul 316 , Capitolul
XIII , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 39, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(20) În cazul încetrii desfurrii de operaiuni care dau
drept de deducere a taxei sau în cazul încetrii activitii
sale economice, orice persoan înregistrat conform prezentului
articol va anuna în scris organele fiscale competente în termen
de 15 zile de la producerea oricruia dintre aceste evenimente
în scopul scoaterii din evidena persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la
care are loc scoaterea din eviden i procedura aplicabil.

!"#$%&'()
*) Not* CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. V din ORDONAN+A DE
URGEN,- nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat. în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:
Articolul V
Persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific/rile 0i complet1rile ulterioare, la data
intr2rii în vigoare a prevederilor art. I pct. 31 3i care
îndeplinesc condi4iile pentru aplicarea regimului special pentru
agricultori, pot solicita scoaterea din eviden5a persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplic6rii regimului
special pentru agricultori. Solicitarea se poate depune la
organele fiscale competente între data de 1 7i 10 a fiec8rei
luni urm9toare perioadei fiscale aplicate de persoana
impozabil:, în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea
nr. 227/2015. Anularea va fi valabil; de la data comunic<rii
deciziei privind anularea înregistr=rii în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obliga>ia de a solu?iona
solicit@rile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenAa

persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu pân la
finele lunii în care a fost depus solicitarea i de a înscrie
agricultorul în Registrul agricultorilor care aplic regimul
special. Pân la comunicarea deciziei de anulare a înregistrrii
în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate
drepturile i obligaiile persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabil
care a solicitat scoaterea din eviden
are obliga ia s depun
ultimul decont de tax prevzut la art. 323 din Legea nr.
227/2015, indiferent de perioada fiscal aplicat conform art.
322 din Legea nr. 227/2015, pân la data de 25 a lunii urmtoare
celei în care a fost comunicat decizia de anulare a
înregistrrii în scopuri de TVA. În ultimul decont de tax
depus, persoanele impozabile au obligaia s evidenieze
valoarea rezultat ca urmare a efecturii tuturor ajustrilor de
tax, conform titlului VII "Taxa pe valoarea adugat" din Legea
nr. 227/2015, persoana impozabil care aplic! regimul special
pentru agricultori neavând drept de deducere pentru
bunurile/serviciile alocate activit"#ilor supuse acestui regim.

$%&'()*+,./01234567
*) Not8 CTCE:

Art. II din LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018, publicat9 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august
2017, prevede:
„Articolul II
(1) În anul 2018 sunt aplicabile urm:toarele reguli
referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile
mici prev;zut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific<rile =i complet>rile ulterioare:
a) persoanele impozabile înfiin?ate anterior anului 2018 au
obliga@ia solicitArii înregistrBrii în scopuri de TVA conform
art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificCrile Di completErile
ulterioare, dacF depGHesc plafonul de 220.000 lei în perioada
cuprinsI între 1 ianuarie 2018 Ji data de 1 a lunii urmKtoare
celei în care intrL în vigoare prezenta lege, denumitM în
continuare perioada de referinNO. n cazul în care nu au depPQit
acest plafon în perioada de referinRS, persoanele impozabile
trebuie sT solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art.
316 din Legea nr. 227/2015, cu modificUrile Vi completWrile
ulterioare, dacX depYZesc plafonul de 300.000 lei pân[ la data
de 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei
se ia în calcul \i cifra de afaceri realizat] în perioada de
referin^_;
b) persoanele impozabile înfiin`ate în perioada de referinab
au obligacia solicitdrii înregistrerii în scopuri de TVA conform
art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificfrile gi complethrile

ulterioare, dac dep esc în perioada respectiv plafonul de
220.000 lei. În cazul în care nu au depit acest plafon în
perioada de referin, persoanele impozabile trebuie s solicite
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.
227/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare, dac
dep esc plafonul de 300.000 lei pân la data de 31 decembrie
2018;
c) persoanele impozabile înfiinate începând cu data de 1 a
lunii urmtoare intrrii în vigoare a prezentei legi au
obligaia solicitrii înregistrarii în scopuri de TVA conform
art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, dac depesc plafonul de 300.000 lei, de la
înfiinare pân la 31 decembrie 2018;
d) prin excepie de la prevederile lit. a) i b), persoanele
impozabile pentru care obligaia solicit rii înregistr!rii în
scopuri de TVA conform art. 310 alin. (6) din Legea nr.
227/2015, cu modific"rile #i complet$rile ulterioare, ar
interveni începând cu data de 1 a lunii urm%toare intr&rii în
vigoare a prezentei legi nu trebuie s' solicite înregistrarea în
scopuri de TVA decât în situa(ia în care dep)*esc plafonul de
300.000 lei pân+ la data de 31 decembrie 2018;
e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de
TVA în perioada de referin,-, ca urmare a dep./irii plafonului
de scutire, pot solicita începând cu data de 1 a lunii urm0toare
celei în care intr1 în vigoare prezenta lege scoaterea din
eviden2a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.
316 din Legea nr. 227/2015, cu modific3rile 4i complet5rile
ulterioare, în vederea aplic6rii regimului special de scutire,
cu condi7ia ca la data solicit8rii s9 nu fi dep:;it plafonul de
300.000 lei;
f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din eviden<a
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea nr. 227/2015, cu modific=rile >i complet?rile ulterioare,
dup@ data de 1 a lunii urmAtoare celei în care intrB în vigoare
prezenta lege, inclusiv, dacC nu au depDEit plafonul de scutire
de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, Fi dacG
pânH la data solicitIrii scoaterii din evidenJK nu au depLMit
plafonul de 300.000 lei.
(2) În situaNiile prevOzute la alin. (1) lit. e) Pi f)
solicitarea de scoatere din evidenQa persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele
fiscale competente între data de 1 Ri 10 a fiecSrei luni
urmTtoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilU în
conformitate cu prevederile art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu
modificVrile Wi completXrile ulterioare. Anularea va fi valabilY
de la data comunicZrii deciziei privind anularea înregistr[rii

în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaia de a
solu iona solicitrile de scoatere a persoanelor impozabile din
evidena persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu
pân la finele lunii în care a fost depus solicitarea. Pân la
comunicarea deciziei de anulare a înregistrrii în scopuri de
TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile i
obliga iile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modific rile i complet rile
ulterioare. Persoana impozabil care a solicitat scoaterea din
eviden are obligaia s depun ultimul decont de tax prevzut
la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i
completrile ulterioare, indiferent de perioada fiscal aplicat
conform art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i
completrile ulterioare, pân la data de 25 a lunii urmtoare
celei în care a fost comunicat decizia de anulare a
înregistr rii în scopuri de TVA. În ultimul decont de tax!
depus, persoanele impozabile au obliga"ia s# eviden$ieze
valoarea rezultat% ca urmare a efectu&rii tuturor ajust'rilor de
tax(, conform titlului VII din Legea nr. 227/2015, cu
modific)rile *i complet+rile ulterioare”.

,-./012345

ART. 317
Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care
efectueaz6 achizi7ii intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obliga8ia s9 solicite înregistrarea în scopuri de
TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabil: care are sediul activit;<ii economice
în România =i persoana juridic> neimpozabil? stabilit@ în
România, neînregistrate Ai care nu au obligaBia sC se
înregistreze conform art. 316 Di care nu sunt deja înregistrate
conform lit. b)-d) sau alin. (2), care efectueazE o achiziFie
intracomunitarG taxabilH în România, înainte de efectuarea
achiziIiei intracomunitare, dacJ valoarea achiziKiei
intracomunitare respective depLMeNte plafonul pentru achiziOii
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziPia
intracomunitarQ;
b) persoana impozabilR care are sediul activitSTii economice
în România, neînregistratU Vi care nu are obligaWia sX se
înregistreze conform art. 316 Yi care nu este deja înregistratZ
conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), dac[ presteaz\
servicii care au locul în alt stat membru, pentru care
beneficiarul serviciului este persoana obligat] la plata taxei
conform echivalentului din legisla^ia altui stat membru al art.
307 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;

c) persoana impozabil care îi are stabilit sediul
activit ii economice în România, care nu este înregistrat i
nu are obligaia s se înregistreze conform art. 316 i care nu
este deja înregistrat conform lit. a), b) sau d) ori a alin.
(2), dac prime te de la un prestator, persoan impozabil
stabilit în alt stat membru, servicii pentru care este obligat
la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2), înaintea
primirii serviciilor respective;
d) persoana impozabil care aplic regimul special pentru
agricultori prevzut la art. 315^1, care nu este deja
înregistrat conform lit. a)-c) ori a alin. (2), dac efectueaz
livrri intracomunitare de bunuri prevzute la art. 315^1 alin.
(8) lit. c) sau d), înainte de livrarea bunurilor.
(la 01-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 317 , Capitolul XIII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(2) Persoana impozabil care are sediul activitii
economice în România, dac nu este înregistrat !i nu este
obligat" s# se înregistreze conform art. 316, $i persoana
juridic% neimpozabil& stabilit' în România pot solicita s( se
înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care
realizeaz) achizi*ii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6)
sau art. 315^1 alin. (10).
(la 01-01-2017 Alineatul (2) din Articolul 317 , Capitolul XIII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din
ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, orice persoan/ care solicit0
înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
(4) Dac1 persoana obligat2 s3 se înregistreze în scopuri de
TVA, în condi4iile prev5zute la alin. (1), nu solicit6
înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra
persoana respectiv7 din oficiu.
(5) Persoana înregistrat8 în scopuri de TVA conform alin.
(1) lit. a) poate solicita anularea înregistr9rii sale oricând,
dup: expirarea anului calendaristic urm;tor celui în care a fost
înregistrat<, dac= valoarea achizi>iilor sale intracomunitare nu
a dep?@it plafonul de achiziAii în anul în care face solicitarea
sau în anul calendaristic anterior Bi dacC nu Di-a exercitat
opEiunea conform alin. (7).
(6) Persoana înregistratF în scopuri de TVA conform alin.
(2) poate solicita anularea înregistrGrii oricând dupH expirarea

a 2 ani calendaristici care urmeaz anului în care a optat
pentru înregistrare, dac valoarea achiziiilor sale
intracomunitare nu a depit plafonul de achiziii în anul în
care depune aceast solicitare sau în anul calendaristic
anterior, dac nu i-a exercitat op iunea conform alin. (7).
(7) Dac dup expirarea anului calendaristic prev zut la
alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prev zui la alin.
(6), care urmeaz celui în care s-a efectuat înregistrarea,
persoana impozabil efectueaz o achiziie intracomunitar în
baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obinut conform
prezentului articol, se consider c persoana a optat conform
art. 268 alin. (6), cu excepia cazului în care a depit
plafonul de achiziii intracomunitare.
(8) Persoana înregistrat conform alin. (1) lit. b)-d) poate
solicita anularea înregistrrii sale oricând dup expirarea
anului calendaristic în care a fost înregistrat, cu excepia
situa iei în care trebuie s! r"mân# înregistrat$ conform alin.
(5)-(7).
(la 01-01-2017 Alineatul (8) din Articolul 317 , Capitolul XIII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din
ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat( în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
persoane, conform prezentului articol, din oficiu sau, dup) caz,
la cerere, în urm*toarele situa+ii:
a) persoana respectiv, este înregistrat- în scopuri de TVA,
conform art. 316; sau
b) persoana respectiv. are dreptul la anularea înregistr/rii
în scopuri de TVA, conform prezentului articol, 0i solicit1
anularea conform alin. (5), (6) 2i (8); sau
c) persoana respectiv3 î4i înceteaz5 activitatea economic6.
(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului
articol nu confer7 persoanei impozabile calitatea de persoan8
înregistrat9 normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat
numai pentru opera:iunile prev;zute la alin. (1) <i (2).
(la 01-01-2017 Alineatul (10) din Articolul 317 , Capitolul
XIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I
din ORDONAN=A DE URGEN>? nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat@
în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(11) Prevederile art. 316 alin. (11) lit. a) Ai f) Bi alin.
(12) lit. a) se aplicC corespunzDtor Ei pentru persoanele
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol.
(la 01-01-2017 Alineatul (11) din Articolul 317 , Capitolul
XIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I

din ORDONANA DE URGEN  nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

ART. 318
Prevederi generale referitoare la înregistrare
(1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit
conform art. 316 i 317, are prefixul RO, conform Standardului
internaional ISO 3166 - alpha 2.
(2) Anularea înregistrrii în scopuri de TVA a unei persoane
nu o exonereaz de rspunderea care îi revine, conform
prezentului titlu, pentru orice ac iune anterioar datei
anul rii i de obliga ia de a solicita înregistrarea în
condiiile prezentului titlu.
(3) Prin normele metodologice se stabilesc cazurile în care
persoanele nestabilite în România care sunt obligate la plata
TVA în România conform art. 307 alin. (1) pot fi scutite de
înregistrarea în scopuri de TVA în România.
(4) Persoanele înregistrate:
a) conform art. 316 vor comunica codul de înregistrare în
scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau
clienilor;
b) conform art. 317 vor comunica codul de înregistrare în
scopuri de TVA:
1. furnizorului/prestatorului, atunci când au obligaia
plii taxei conform art. 307 alin. (2)-(6) i art. 308;
2. beneficiarului, persoan impozabil din alt stat membru,
ctre care presteaz servicii pentru care acesta este obligat la
plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art.
307 alin. (2).

ART. 319
Facturarea
(1) În înelesul prezentului titlu sunt considerate facturi
documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format
electronic, dac acestea îndeplinesc condiiile stabilite în
prezentul articol.
(2) Orice document sau mesaj care modific i care se refer
în mod specific i fr ambiguit!"i la factura ini#ial$ are
acela%i regim juridic ca o factur&.
(3) În cazul în care este obligatorie ajustarea bazei
impozabile conform art. 287 lit. a)-c) 'i e), dac( furnizorul de
bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corec)ie

prevzut la art. 330 alin. (2), beneficiarul trebuie s emit o
autofactur în vederea ajustrii taxei deductibile, cel târziu
pân în cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei în care au
intervenit evenimentele prevzute la art. 287 lit. a)-c) i e).
(4) În în elesul prezentului titlu, prin factur electronic
se în elege o factur care conine informaiile solicitate în
prezentul articol i care a fost emis i primit în format
electronic.
(5) Fr s contravin prevederilor alin. (31)-(35) se
aplic urmtoarele reguli de facturare:
a) pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii
pentru care locul livrrii, respectiv prestrii se consider a
fi în România, conform prevederilor art. 275 !i 278, facturarea
face obiectul prevederilor prezentului articol. Pentru livr"rile
de bunuri #i prest$rile de servicii pentru care locul livr%rii,
respectiv prest&rii nu se consider' a fi în România, conform
prevederilor art. 275 (i 278, facturarea face obiectul normelor
aplicabile în statele membre în care are loc livrarea de
bunuri/prestarea de servicii;
b) prin excep)ie de la prevederile lit. a):
1. pentru livr*rile de bunuri +i prest,rile de servicii
efectuate de o persoan- impozabil. stabilit/ în România în
sensul art. 266 alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor
prezentului articol dac0 furnizorul/prestatorul nu este stabilit
în statul membru în care are loc livrarea bunurilor ori
prestarea serviciilor, conform prevederilor art. 275 1i 278, 2i
persoana obligat3 la plata TVA este persoana c4reia i se
livreaz5 bunurile sau i se presteaz6 serviciile;
2. pentru livr7rile de bunuri 8i prest9rile de servicii
pentru care locul livr:rii, respectiv prest;rii se consider< a
fi în România, conform art. 275 =i 278, efectuate de un
furnizor/prestator care nu este stabilit în România, dar este
stabilit în Uniunea European>, conform prevederilor art. 266
alin. (2), iar persoana obligat? la plata taxei conform art. 307
este beneficiarul c@tre care s-au efectuat respectivele
livrAri/prestBri, facturarea face obiectul normelor aplicabile
în statul membru în care este stabilit furnizorul/prestatorul.
În situaCia în care beneficiarul este persoana care emite
factura în numele Di în contul furnizorului/prestatorului
conform prevederilor alin. (18), se aplicE prevederile lit. a);
c) prin excepFie de la prevederile lit. a), pentru livrGrile
de bunuri Hi prestIrile de servicii efectuate de o persoanJ
impozabilK stabilitL în România în sensul art. 266 alin. (2),
facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol dacM
livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu are loc în

Uniunea European în conformitate cu prevederile art. 275
278.

i

(6) Persoana impozabil trebuie s emit o factur ctre
fiecare beneficiar, în urmtoarele situaii:
a) pentru livr rile de bunuri sau prest rile de servicii
efectuate;
b) pentru fiecare vânzare la distan
pe care a efectuat-o,
în condi iile prevzute la art. 275 alin. (2) i (3);
c) pentru livrrile intracomunitare de bunuri efectuate în
condiiile prevzute la art. 294 alin. (2) lit. a)-c);
d) pentru orice avans încasat în legtur cu una dintre
operaiunile menionate la lit. a) i b).
(7) Prin excepie de la alin. (6) lit. a) i d), persoana
impozabil nu are obligaia emiterii de facturi pentru
operaiunile scutite fr drept de deducere a taxei conform art.
292 alin. (1) i (2).
(8) Persoana înregistrat conform art. 316 trebuie s!
autofactureze, în termenul prev"zut la alin. (16), fiecare
livrare de bunuri sau prestare de servicii c#tre sine.
(9) Persoana impozabil$ trebuie s% emit& o autofactur', în
termenul prev(zut la alin. (15), pentru fiecare transfer
efectuat în alt stat membru, în condi)iile prev*zute la art. 270
alin. (10), +i pentru fiecare opera,iune asimilat- unei
achizi.ii intracomunitare de bunuri efectuate în România în
condi/iile prev0zute la art. 273 alin. (2) lit. a).
(10) Prin excep1ie de la prevederile alin. (6) lit. a),
persoana impozabil2 este scutit3 de obliga4ia emiterii facturii
pentru urm5toarele opera6iuni, cu excep7ia cazului în care
beneficiarul solicit8 factura:
a) livr9rile de bunuri prin magazinele de comer: cu
am;nuntul <i prest=rile de servicii c>tre popula?ie, pentru care
este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonan@ei
de urgenAB a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaCia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicatD, cu modificErile Fi
completGrile ulterioare;
b) livrHrile de bunuri Ii prestJrile de servicii, altele
decât cele menKionate la lit. a), furnizate cLtre beneficiari
persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice
neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente
legal aprobate, fMrN nominalizarea cumpOrPtorului, cum ar fi:
transportul persoanelor pe baza biletelor de cQlRtorie sau
abonamentelor, accesul pe bazS de bilet la: spectacole, muzee,
cinematografe, evenimente sportive, târguri, expoziTii;

c) livrrile de bunuri i prest rile de servicii, altele
decât cele menionate la lit. a) i b), furnizate ctre
beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele
juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit
furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum
sunt: livrrile de bunuri efectuate prin automatele comerciale,
serviciile de parcri auto a cror contravaloare se încaseaz
prin automate, servicii de reînc rcare electronic a cartelelor
telefonice prepl tite. Prin normele metodologice se vor stabili
documentele pe care furnizorii/prestatorii trebuie s le
întocmeasc în vederea determinrii corecte a bazei de
impozitare i a taxei colectate pentru astfel de operaiuni.
(11) Persoana impozabil care nu are obligaia de a emite
facturi conform prezentului articol poate opta pentru emiterea
facturii.
(12) Persoana impozabil care are obligaia de a emite
facturi conform prezentului articol, precum i persoana
impozabil care opteaz pentru emiterea facturii potrivit alin.
(11) pot emite facturi simplificate în oricare dintre
urmtoarele situaii:
a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este
mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru
determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevzut la
art. 290;
b) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factur
conform alin. (2).
(13) În urma consultrii Comitetului TVA instituit în
temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al
ministrului finanelor publice se aprob ca persoana impozabil
care are obliga!ia de a emite facturi conform prezentului
articol, precum "i persoana impozabil# care opteaz$ pentru
emiterea facturii potrivit alin. (11) s% înscrie în facturi doar
informa&iile prev'zute la alin. (21), în urm(toarele cazuri,
conform procedurii stabilite prin normele metodologice:
a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100
euro, dar mai mic) de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru
determinarea în euro a valorii facturii este cursul prev*zut la
art. 290; sau
b) în cazul în care practica administrativ+ ori comercial,
din sectorul de activitate implicat sau condi-iile tehnice de
emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor
obliga.iilor men/ionate la alin. (20) sau la alin. (23) s0 fie
extrem de dificil1.

(14) Prevederile alin. (12) i (13) nu se aplic în cazul
operaiunilor prev zute la alin. (6) lit. b) i c) sau atunci
când persoana impozabil, care este stabilit în România,
efectueaz livrarea de bunuri ori prestarea de servicii pentru
care taxa este datorat în alt stat membru, în care aceast
persoan nu este stabilit , iar persoana obligat la plata TVA
este persoana c reia i-au fost livrate bunurile sau i-au fost
prestate serviciile în acest alt stat membru.
(15) Pentru livrrile intracomunitare de bunuri efectuate în
condiiile prevzute la art. 294 alin. (2), persoana impozabil
are obligaia de a emite o factur cel târziu pân în cea de-a
15-a zi a lunii urmtoare celei în care ia natere faptul
generator al taxei.
(16) Pentru alte operaiuni decât cele prevzute la alin.
(15), persoana impozabil are obligaia de a emite o factur cel
târziu pân în cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei în care
ia natere faptul generator al taxei, cu excepia cazului în
care factura a fost deja emis . De asemenea, persoana impozabil!
trebuie s" emit# o factur$ pentru suma avansurilor încasate în
leg%tur& cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu
pân' în cea de-a 15-a zi a lunii urm(toare celei în care a
încasat avansurile, cu excep)ia cazului în care factura a fost
deja emis*.
(17) Persoana impozabil+ poate întocmi o factur,
centralizatoare pentru mai multe livr-ri separate de bunuri,
prest.ri separate de servicii, c/tre acela0i client, în
urm1toarele condi2ii:
a) s3 se refere la opera4iuni pentru care a luat na5tere
faptul generator de tax6 sau pentru care au fost încasate
avansuri într-o perioad7 ce nu dep89e:te o lun; calendaristic<;
b) toate documentele emise la data livr=rii de bunuri,
prest>rii de servicii sau încas?rii de avansuri s@ fie
obligatoriu anexate la factura centralizatoare.
(18) Pot fi emise facturi de cAtre beneficiar în numele Bi
în contul furnizorului/prestatorului în condiCiile stabilite
prin normele metodologice.
(19) Pot fi emise facturi de cDtre un terE în numele Fi în
contul furnizorului/prestatorului în condiGiile stabilite prin
normele metodologice, cu excepHia situaIiei în care partea terJK
este stabilitL într-o MarN cu care nu existO niciun instrument
juridic referitor la asistenPa reciprocQ.

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu urmtoarele
informaii:
a) num rul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii,
care identific factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile
sau data încasrii unui avans, în msura în care aceast dat
este anterioar datei emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare în
scopuri de TVA sau, dup caz, codul de identificare fiscal ale
persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat
serviciile;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este
stabilit în România i care ia desemnat un reprezentant fiscal,
precum i denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare în
scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele i adresa beneficiarului bunurilor sau
serviciilor, precum i codul de înregistrare în scopuri de TVA
sau codul de identificare fiscal al beneficiarului, dac acesta
este o persoan impozabil ori o persoan juridic neimpozabil;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în
România i care i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum i
denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare prevzut la
art. 316 ale reprezentantului fiscal;
h) denumirea i cantitatea bunurilor livrate, denumirea
serviciilor prestate, precum i particularit !ile prev"zute la
art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livr#rii
intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor $i serviciilor ori, dup%
caz, avansurile facturate, pentru fiecare cot&, scutire sau
opera'iune netaxabil(, pre)ul unitar, exclusiv taxa, precum *i
rabaturile, remizele, risturnele +i alte reduceri de pre,, în
cazul în care acestea nu sunt incluse în pre-ul unitar;
j) indicarea cotei de tax. aplicate /i a sumei taxei
colectate, exprimate în lei, în func0ie de cotele taxei;
k) în cazul în care factura este emis1 de beneficiar în
numele 2i în contul furnizorului, men3iunea "autofactur4;"
l) în cazul în care este aplicabil5 o scutire de tax6,
trimiterea la dispozi7iile aplicabile din prezentul titlu ori
din Directiva 112 sau orice alt8 men9iune din care s: rezulte c;
livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei
scutiri;
m) în cazul în care clientul este persoana obligat< la plata
TVA, men=iunea "taxare invers>";
n) în cazul în care se aplic? regimul special pentru
agen@iile de turism, menAiunea "regimul marjei - agenBii de
turism";

o) dac se aplic unul dintre regimurile speciale pentru
bunuri second-hand, opere de art, obiecte de colecie i
antichiti, una dintre meniunile "regimul marjei - bunuri
second-hand", "regimul marjei - opere de art" sau "regimul
marjei - obiecte de colec ie i antichit i", dup caz;
p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data
încasrii contravalorii integrale sau pariale a livrrii de
bunuri ori a prestrii de servicii, meniunea "TVA la încasare";
r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior,
atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru
aceeai operaiune.
(21) Facturile emise în sistem simplificat în condiiile
prevzute la alin. (12) i (13) trebuie s conin cel puin
urmtoarele informaii:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile
sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau informaiile necesare pentru
calcularea acesteia;
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factur
în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specific
!i clar" la factura ini#ial$ %i la detaliile specifice care se
modific&.
(22) În situa'ia prev(zut) la alin. (5) lit. b) pct. 1,
furnizorul/prestatorul stabilit în România poate s* omit+ din
factur, informa-iile prev.zute la alin. (20) lit. i) /i j) 0i s1
indice, în schimb, valoarea impozabil2 a bunurilor
livrate/serviciilor prestate, referindu-se la cantitatea sau
volumul acestora 3i la natura lor. În cazul aplic4rii
prevederilor alin. (5) lit. b) pct. 2, factura emis5 de
furnizorul/prestatorul care nu este stabilit în România poate s6
nu con7in8 informa9iile prev:zute la echivalentul din Directiva
112 al alin. (20) lit. i) ;i j).
(23) Sumele indicate pe factur< se pot exprima în orice
moned= cu condi>ia ca valoarea TVA colectat? sau de regularizat
s@ fie exprimatA în lei. În situaBia în care valoarea taxei
colectate este exprimatC într-o altD monedE, aceasta va fi
convertitF în lei utilizând cursul de schimb prevGzut la art.
290.
(24) Utilizarea facturii electronice face obiectul
acceptHrii de cItre destinatar.
(25) Autenticitatea originii, integritatea conJinutului Ki
lizibilitatea unei facturi, indiferent cL este pe suport hârtie

sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul
emiterii pân la sfâritul perioadei de stocare a facturii.
Fiecare persoan impozabil stabilete modul de garantare a
autenticitii originii, a integritii con inutului i a
lizibilit ii facturii. Acest lucru poate fi realizat prin
controale de gestiune care stabilesc o pist fiabil de audit
între o factur i o livrare de bunuri sau prestare de servicii.
"Autenticitatea originii" înseamn asigurarea identitii
furnizorului sau a emitentului facturii. "Integritatea
coninutului" înseamn c nu a fost modificat coninutul impus
în conformitate cu prezentul articol.
(26) În afar de controalele de gestiune menionate la alin.
(25), alte exemple de tehnologii care asigur autenticitatea
originii i integritii coninutului facturii electronice sunt:
a) o semntur electronic! avansat" în sensul art. 2 alin.
(2) din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European #i a
Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru european
pentru semn$turile electronice, bazat% pe un certificat
calificat &i creat' de un dispozitiv securizat de creare a
semn(turii în sensul art. 2 alin. (6) )i (10) din Directiva
1999/93/CE;
b) un schimb electronic de date (electronic data interchange
- EDI), astfel cum a fost definit la art. 2 din anexa I la
Recomandarea Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 privind
aspectele juridice ale schimbului electronic de date, în cazul
în care acordul privind schimbul prevede utilizarea unor
proceduri prin care se garanteaz* autenticitatea originii +i
integritatea datelor.
(27) În cazul facturilor emise prin mijloace electronice de
furnizori/prestatori care sunt stabili,i în -.ri cu care nu
exist/ niciun instrument juridic privind asisten0a reciproc1
având o sfer2 de aplicare similar3 celei prev4zute de Directiva
2010/24/UE a Consiliului Uniunii Europene din 16 martie 2010
privind asisten5a reciproc6 în materie de recuperare a
crean7elor legate de impozite, taxe 8i alte m9suri :i de
Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie
2010 privind cooperarea administrativ; <i combaterea fraudei în
domeniul taxei pe valoarea ad=ugat>, pentru livr?ri de bunuri
sau prest@ri de servicii care au locul în România, asigurarea
autenticitABii originii Ci integritDEii conFinutului facturii
trebuie realizatG exclusiv prin una din tehnologiile prevHzute
la alin. (26).
(28) În situaIia în care pachete care conJin mai multe
facturi emise prin mijloace electronice sunt transmise sau puse
la dispoziKia aceluiaLi destinatar, informaMiile care sunt

comune facturilor individuale pot fi menionate o singur dat ,
cu condiia ca acestea s fie accesibile pentru fiecare factur.
(29) Semnarea i tampilarea facturilor nu constituie
elemente obligatorii pe care trebuie s le con in factura.
(30) Stocarea prin mijloace electronice a facturilor
reprezint stocarea datelor prin echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresia digital , i de stocare i
utilizând mijloace prin cablu, unde radio, sisteme optice sau
alte mijloace electromagnetice.
(31) Persoana impozabil trebuie s asigure stocarea
copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost emise de
client ori de un ter în numele i în contul su, precum i a
tuturor facturilor primite.
(32) Persoana impozabil poate decide locul de stocare a
facturilor, cu condiia ca acestea sau informaiile stocate
conform alin. (31) s fie puse la dispoziia autoritilor
competente fr nicio întârziere ori de câte ori se solicit
acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor
ales de persoana impozabil nu poate fi situat pe teritoriul
unei !ri cu care nu exist" niciun instrument juridic referitor
la asisten#a reciproc$ având o sfer% de aplicare similar& celei
prev'zute de Directiva 2010/24/UE (i de Regulamentul (UE) nr.
904/2010 sau la dreptul men)ionat la alin. (37) de a accesa prin
mijloace electronice, de a desc*rca +i de a utiliza facturile
respective.
(33) Prin excep,ie de la prevederile alin. (32), persoana
impozabil- care are sediul activit./ii economice în România are
obliga0ia de a stoca pe teritoriul României facturile emise 1i
primite, precum 2i facturile emise de client sau de un ter3 în
numele 4i în contul s5u, altele decât cele electronice pentru
care persoana impozabil6 garanteaz7 accesul on-line organelor
fiscale competente 8i pentru care persoana impozabil9 poate
aplica prevederile alin. (32). Aceea:i obliga;ie îi revine <i
persoanei impozabile stabilite în România printr-un sediu fix
cel pu=in pe perioada existen>ei pe teritoriul României a
sediului fix.
(34) În situa?ia în care locul de stocare prev@zut la alin.
(32) nu se aflA pe teritoriul României persoanele impozabile
stabilite în România în sensul art. 266 alin. (2) trebuie sB
comunice organelor fiscale competente locul de stocare a
facturilor sau a informaCiilor stocate conform alin. (31).
(35) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format
electronic, indiferent de forma originalD în care au fost
trimise ori puse la dispoziEie. În cazul stocFrii electronice a
facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format
hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea

prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor
în form electronic , republicat.
(36) În scopuri de control, organele fiscale competente pot
solicita traducerea în limba român, în anumite situaii sau
pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru
livrrile de bunuri i prestrile de servicii pentru care locul
livrrii, respectiv prest rii se consider a fi în România,
conform prevederilor art. 275 i 278, precum i a facturilor
primite de persoane impozabile stabilite în România în sensul
art. 266 alin. (2).
(37) În scopuri de control, în cazul stoc rii prin mijloace
electronice a facturilor emise sau primite în alt stat,
garantând accesul on-line la date, persoana impozabil stabilit
în România în sensul art. 266 alin. (2) are obligaia de a
permite organelor fiscale competente din România accesarea,
descrcarea i utilizarea respectivelor facturi. De asemenea,
persoana impozabil nestabilit în România care stocheaz prin
mijloace electronice facturi emise sau primite pentru livrrile
de bunuri i/sau prestrile de servicii impozabile în România
are obligaia de a permite organelor fiscale din România
accesarea, descrcarea i utilizarea respectivelor facturi,
indiferent de statul în care se afl locul de stocare pentru
care a optat.
ART. 320
Alte documente
(1) Persoana impozabil sau persoana juridic neimpozabil,
obligat la plata taxei în condi!iile prev"zute la art. 307
alin. (2)-(4) #i (6) $i ale art. 308, trebuie s% autofactureze
opera&iunile respective pân' cel mai târziu în a 15-a zi a lunii
urm(toare celei în care ia na)tere faptul generator al taxei, în
cazul în care persoana respectiv* nu se afl+ în posesia facturii
emise de furnizor/prestator.
(2) Persoana impozabil, sau persoana juridic- neimpozabil.,
obligat/ la plata taxei în condi0iile prev1zute la art. 307
alin. (2)-(4) 2i (6), trebuie s3 autofactureze suma avansurilor
pl4tite în leg5tur6 cu opera7iunile respective cel târziu pân8
în cea de-a 15-a zi a lunii urm9toare celei în care a pl:tit
avansurile, în cazul în care persoana respectiv; nu se afl< în
posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu excep=ia
situa>iei în care faptul generator de tax? a intervenit în
aceea@i lunA, caz în care sunt aplicabile prevederile alin. (1).
(3) În situaBiile în care se ajusteazC baza impozabilD
conform art. 287 lit. a)-c) Ei e), dacF furnizorul de
bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecGie
prevHzutI la art. 330 alin. (2), beneficiarul, persoanJ
impozabilK sau persoanL juridicM neimpozabilN, obligatO la plata

taxei în condiiile prevzute la art. 307 alin. (2)-(4) i (6),
trebuie s emit o autofactur în vederea ajustrii bazei de
impozitare i a taxei deductibile, cel târziu pân în cea de-a
15-a zi a lunii urm toare celei în care au intervenit
evenimentele prev zute la art. 287 lit. a)-c) i e).
(4) La primirea facturii privind opera iunile prev zute la
alin. (1) i (2), persoana impozabil sau persoana juridic
neimpozabil va înscrie pe factur o referire la autofacturare,
iar pe autofactur, o referire la factur.
(5) În cazul livrrilor în vederea testrii sau pentru
verificarea conformitii, a stocurilor în regim de consignaie
sau a stocurilor puse la dispoziie clientului, la data punerii
la dispoziie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabil va
emite ctre destinatarul bunurilor un document care cuprinde
urmtoarele informaii:
a) un num r de ordine secven!ial "i data emiterii
documentului;
b) denumirea/numele #i adresa p$r%ilor;
c) data punerii la dispozi&ie sau a expedierii bunurilor;
d) denumirea 'i cantitatea bunurilor.
(6) În cazurile prev(zute la alin. (5), persoana impozabil)
trebuie s* emit+ un document c,tre destinatarul bunurilor, în
momentul return-rii par.iale sau integrale a bunurilor de c/tre
acesta din urm0. Acest document trebuie s1 cuprind2 informa3iile
prev4zute la alin. (5), cu excep5ia datei punerii la dispozi6ie
sau a expedierii bunurilor, care este înlocuit7 de data primirii
bunurilor.
(7) Pentru opera8iunile men9ionate la alin. (5), factura se
emite în momentul în care destinatarul devine proprietarul
bunurilor :i cuprinde o referire la documentele emise conform
alin. (5) ;i (6).
(8) Documentele prev<zute la alin. (5) =i (6) nu trebuie
emise în situa>ia în care persoana impozabil? efectueaz@ livrAri
de bunuri în regim de consignaBie sau livreazC bunuri pentru
stocuri puse la dispoziDie clientului, din România în alt stat
membru care nu aplicE mFsuri de simplificare, situaGie în care
trebuie sH autofactureze transferul de bunuri, conform art. 319
alin. (9).
(9) În cazul în care persoana impozabilI care pune la
dispoziJie bunurile sau le expediazK destinatarului nu este
stabilitL în România, nu are obligaMia sN emitO documentele
prevPzute la alin. (5) Qi (6). În acest caz, persoana impozabilR
care este destinatarul bunurilor în România va fi cea care va
emite un document care cuprinde informaSiile prevTzute la alin.
(5), cu excepUia datei punerii la dispoziVie sau expedierii,
care este înlocuitW de data primirii bunurilor.

(10) Persoana impozabil care primete bunurile în România,
în cazurile prev zute la alin. (9), va emite, de asemenea, un
document, în momentul returnrii pariale sau integrale a
bunurilor. Acest document cuprinde informaiile prevzute la
alin. (5), cu excepia datei punerii la dispoziie sau
expedierii, care este înlocuit de data la care bunurile sunt
returnate. În plus, se va face o referin
la acest document în
factura primit , la momentul la care persoana impozabil devine
proprietara bunurilor sau la momentul la care se consider c
bunurile i-au fost livrate.
(11) În situaia bunurilor livrate în regim de consignaie
sau pentru stocuri puse la dispoziia clientului de ctre o
persoan impozabil care nu este stabilit în România, persoana
impozabil care este destinatarul bunurilor în România va emite
documentele prevzute la alin. (9) i (10) numai dac se aplic
msuri de simplificare.
(12) Transferul parial sau integral de active, prevzut la
art. 270 alin. (7) i la art. 271 alin. (6), se va eviden ia
într-un document întocmit de p!r"ile implicate în opera#iune,
fiecare parte primind un exemplar al acestuia. Acest document
trebuie s$ con%in& urm'toarele informa(ii:
a) un num)r de ordine secven*ial +i data emiterii
documentului;
b) data transferului;
c) denumirea/numele, adresa ,i codul de înregistrare în
scopuri de TVA, prev-zut la art. 316, al ambelor p.r/i, dup0
caz;
d) o descriere exact1 a opera2iunii;
e) valoarea transferului.
ART. 321
Eviden3a opera4iunilor
(1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s5
6in7 eviden8e corecte 9i complete ale tuturor opera:iunilor
efectuate în desf;<urarea activit=>ii lor economice.
(2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice
opera?iune sau care se identific@ drept persoane înregistrate în
scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul
desfABurCrii oricDrei operaEiuni, trebuie sF GinH evidenIe
pentru orice operaJiune reglementatK de prezentul titlu.
(3) Persoanele impozabile Li persoanele juridice
neimpozabile trebuie sM NinO evidenPe corecte Qi complete ale
tuturor achiziRiilor intracomunitare.
(4) EvidenSele prevTzute la alin. (1)-(3) trebuie întocmite
Ui pVstrate astfel încât sW cuprindX informaYiile, documentele
Zi conturile, inclusiv registrul nontransferurilor [i registrul

bunurilor primite din alt stat membru, în conformitate cu
prevederile din normele metodologice.
(5) În cazul asociaiilor în participa iune care nu
constituie o persoan impozabil, drepturile i obligaiile
legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaz
veniturile i cheltuielile, potrivit contractului încheiat între
pr i.
ART. 322
Perioada fiscal
(1) Perioada fiscal este luna calendaristic .
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), perioada
fiscal este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabil
care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifr
de afaceri din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de
deducere i/sau neimpozabile în România conform art. 275 i 278,
dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit.
b), care nu a depit plafonul de 100.000 euro al crui
echivalent în lei se calculeaz conform normelor metodologice,
cu excepia situaiei în care persoana impozabil a efectuat în
cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe
achiziii intracomunitare de bunuri.
(3) Persoana impozabil care se înregistreaz în cursul
anului trebuie s declare, cu ocazia înregistr rii conform art.
316, cifra de afaceri pe care preconizeaz! s" o realizeze în
perioada r#mas$ pân% la sfâr&itul anului calendaristic. Dac'
cifra de afaceri estimat( nu dep)*e+te plafonul prev,zut la
alin. (2), recalculat corespunz-tor num.rului de luni r/mase
pân0 la sfâr1itul anului calendaristic, persoana impozabil2 va
depune deconturi trimestriale în anul înregistr3rii.
(4) Întreprinderile mici care se înregistreaz4 în scopuri de
TVA, conform art. 316, în cursul anului, trebuie s5 declare cu
ocazia înregistr6rii cifra de afaceri ob7inut8, recalculat9 în
baza activit:;ii corespunz<toare unui an calendaristic întreg.
Dac= aceast> cifr? de afaceri recalculat@ depABeCte plafonul
prevDzut la alin. (2), în anul respectiv perioada fiscalE va fi
luna calendaristicF, conform alin. (1). DacG aceastH cifrI de
afaceri recalculatJ nu depKLeMte plafonul prevNzut la alin. (2),
persoana impozabilO va utiliza trimestrul calendaristic ca
perioadP fiscalQ, cu excepRia situaSiei în care a efectuat în
cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe
achiziTii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în
scopuri de TVA conform art. 316.
(5) DacU cifra de afaceri efectiv obVinutW în anul
înregistrXrii, recalculatY în baza activitZ[ii corespunz\toare

unui an calendaristic întreg, dep ete plafonul prevzut la
alin. (2), în anul urmtor perioada fiscal va fi luna
calendaristic, conform alin. (1). Dac aceast cifr de afaceri
efectiv nu dep e te plafonul prevzut la alin. (2), persoana
impozabil va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad
fiscal, cu excepia situaiei în care persoana impozabil a
efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai
multe achiziii intracomunitare de bunuri.
(6) Persoana impozabil care, potrivit alin. (2) i (5), are
obligaia depunerii deconturilor trimestriale trebuie s depun
la organele fiscale competente, pân la data de 25 ianuarie
inclusiv, o declaraie de meniuni în care s înscrie cifra de
afaceri din anul precedent i o men iune referitoare la faptul
c! nu a efectuat achizi"ii intracomunitare de bunuri în anul
precedent. Fac excep#ie de la prevederile prezentului alineat
persoanele impozabile care solicit$ scoaterea din eviden%a
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în
vederea aplic&rii regimului special de scutire prev'zut la art.
310.
(7) Prin excep(ie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru
persoana impozabil) care utilizeaz* trimestrul calendaristic ca
perioad+ fiscal, -i care efectueaz. o achizi/ie intracomunitar0
de bunuri taxabil1 în România, perioada fiscal2 devine luna
calendaristic3 începând cu:
a) prima lun4 a unui trimestru calendaristic, dac5
exigibilitatea taxei aferente achizi6iei intracomunitare de
bunuri intervine în aceast7 prim8 lun9 a respectivului
trimestru;
b) a treia lun: a trimestrului calendaristic, dac;
exigibilitatea taxei aferente achizi<iei intracomunitare de
bunuri intervine în a doua lun= a respectivului trimestru.
Primele dou> luni ale trimestrului respectiv vor constitui o
perioad? fiscal@ distinctA, pentru care persoana impozabilB va
avea obligaCia depunerii unui decont de taxD conform art. 323
alin. (1);
c) prima lunE a trimestrului calendaristic urmFtor, dacG
exigibilitatea taxei aferente achiziHiei intracomunitare de
bunuri intervine în a treia lunI a unui trimestru calendaristic.
(8) Persoana impozabilJ care potrivit alin. (7) este
obligatK sL îMi schimbe perioada fiscalN trebuie sO depunP o
declaraQie de menRiuni la organul fiscal competent, în termen de
maximum 5 zile lucrStoare de la finele lunii în care intervine
exigibilitatea achiziTiei intracomunitare care genereazU aceastV
obligaWie, Xi va utiliza ca perioadY fiscalZ luna calendaristic[
pentru anul curent \i pentru anul urm]tor. Dac^ în cursul anului
urm_tor nu efectueaz` nicio achiziaie intracomunitarb de bunuri,

persoana respectiv va reveni conform alin. (1) la trimestrul
calendaristic drept perioad fiscal. În acest sens va trebui s
depun declaraia de meniuni prevzut la alin. (6).
(9) Prin normele metodologice se stabilesc situa iile i
condi iile în care se poate folosi o alt perioad fiscal decât
luna sau trimestrul calendaristic, cu condiia ca aceast
perioad s nu depeasc un an calendaristic.



*) Not CTCE:
Reproducem mai jos prevederile art. V din ORDONAN!A DE
URGEN"# nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat$ în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016 :
Articolul V
Persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific%rile &i complet'rile ulterioare, la data
intr(rii în vigoare a prevederilor art. I pct. 31 )i care
îndeplinesc condi*iile pentru aplicarea regimului special pentru
agricultori, pot solicita scoaterea din eviden+a persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplic,rii regimului
special pentru agricultori. Solicitarea se poate depune la
organele fiscale competente între data de 1 -i 10 a fiec.rei
luni urm/toare perioadei fiscale aplicate de persoana
impozabil0, în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea
nr. 227/2015. Anularea va fi valabil1 de la data comunic2rii
deciziei privind anularea înregistr3rii în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obliga4ia de a solu5iona
solicit6rile de scoatere a persoanelor impozabile din eviden7a
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu pân8 la
finele lunii în care a fost depus9 solicitarea :i de a înscrie
agricultorul în Registrul agricultorilor care aplic; regimul
special. Pân< la comunicarea deciziei de anulare a înregistr=rii
în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate
drepturile >i obliga?iile persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabil@
care a solicitat scoaterea din evidenAB are obligaCia sD depunE
ultimul decont de taxF prevGzut la art. 323 din Legea nr.
227/2015, indiferent de perioada fiscalH aplicatI conform art.
322 din Legea nr. 227/2015, pânJ la data de 25 a lunii urmKtoare
celei în care a fost comunicatL decizia de anulare a
înregistrMrii în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxN
depus, persoanele impozabile au obligaOia sP evidenQieze
valoarea rezultatR ca urmare a efectuSrii tuturor ajustTrilor de
taxU, conform titlului VII "Taxa pe valoarea adVugatW" din Legea
nr. 227/2015, persoana impozabilX care aplicY regimul special

pentru agricultori neavând drept de deducere pentru
bunurile/serviciile alocate activit ilor supuse acestui regim.



ART. 323
Decontul de tax
(1) Persoanele înregistrate conform art. 316 trebuie s
depun la organele fiscale competente, pentru fiecare perioad
fiscal, un decont de tax, pân la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei în care se încheie perioada fiscal respectiv.
(2) Decontul de tax întocmit de persoanele înregistrate
conform art. 316 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care
ia natere dreptul de deducere în perioada fiscal de raportare
i, dup caz, suma taxei pentru care se exercit dreptul de
deducere, în condiiile prevzute la art. 301 alin. (2), suma
taxei colectate a crei exigibilitate ia natere în perioada
fiscal de raportare !i, dup" caz, suma taxei colectate care nu
a fost înscris# în decontul perioadei fiscale în care a luat
na$tere exigibilitatea taxei, precum %i alte informa&ii
prev'zute în modelul stabilit de Ministerul Finan(elor Publice.
(3) Datele înscrise incorect într-un decont de tax) se pot
corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare *i se vor
înscrie la rândurile de regulariz+ri.
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*) Not6 CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. V din ORDONAN7A DE
URGEN89 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat: în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016 :
Articolul V
Persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific;rile <i complet=rile ulterioare, la data
intr>rii în vigoare a prevederilor art. I pct. 31 ?i care
îndeplinesc condi@iile pentru aplicarea regimului special pentru
agricultori, pot solicita scoaterea din evidenAa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicBrii regimului
special pentru agricultori. Solicitarea se poate depune la
organele fiscale competente între data de 1 Ci 10 a fiecDrei
luni urmEtoare perioadei fiscale aplicate de persoana
impozabilF, în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea
nr. 227/2015. Anularea va fi valabilG de la data comunicHrii
deciziei privind anularea înregistrIrii în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obligaJia de a soluKiona
solicitLrile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenMa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu pânN la
finele lunii în care a fost depusO solicitarea Pi de a înscrie
agricultorul în Registrul agricultorilor care aplicQ regimul

special. Pân la comunicarea deciziei de anulare a înregistr rii
în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate
drepturile i obligaiile persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabil
care a solicitat scoaterea din eviden are obligaia s depun
ultimul decont de tax prev zut la art. 323 din Legea nr.
227/2015, indiferent de perioada fiscal aplicat conform art.
322 din Legea nr. 227/2015, pân la data de 25 a lunii urmtoare
celei în care a fost comunicat decizia de anulare a
înregistrrii în scopuri de TVA. În ultimul decont de tax
depus, persoanele impozabile au obligaia s evidenieze
valoarea rezultat ca urmare a efecturii tuturor ajustrilor de
tax, conform titlului VII "Taxa pe valoarea adugat" din Legea
nr. 227/2015, persoana impozabil care aplic regimul special
pentru agricultori neavând drept de deducere pentru
bunurile/serviciile alocate activitilor supuse acestui regim.

!"#$%&'()

ART. 324
Decontul special de tax* +i alte declara,ii
(1) Decontul special de tax- se depune la organele fiscale
competente de c.tre persoanele care nu sunt înregistrate /i care
nu trebuie s0 se înregistreze conform art. 316, astfel:
a) pentru achizi1ii intracomunitare de bunuri taxabile,
altele decât cele prev2zute la lit. b) 3i c), de c4tre
persoanele impozabile înregistrate conform art. 317;
b) pentru achizi5ii intracomunitare de mijloace de transport
noi, de c6tre orice persoan7, indiferent dac8 este sau nu
înregistrat9 conform art. 317;
c) pentru achizi:ii intracomunitare de produse accizabile,
de c;tre persoanele impozabile <i persoanele juridice
neimpozabile, indiferent dac= sunt sau nu înregistrate conform
art. 317;
d) pentru opera>iunile ?i de c@tre persoanele obligate la
plata taxei, conform art. 307 alin. (2)-(4) Ai (6);
e) pentru operaBiunile Ci de cDtre persoanele obligate la
plata taxei conform art. 307 alin. (5), cu excepEia situaFiei în
care are loc un import de bunuri sau o achiziGie intracomunitarH
de bunuri.
(2) Decontul special de taxI trebuie întocmit potrivit
modelului stabilit prin ordin al preJedintelui A.N.A.F. Ki se
depune pânL la data de 25 inclusiv a lunii urmMtoare celei în
care ia naNtere exigibilitatea operaOiunilor menPionate la alin.
(1). Decontul special de taxQ trebuie depus numai pentru
perioadele în care ia naRtere exigibilitatea taxei. Prin
excepSie, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de

TVA, conform art. 316, indiferent dac sunt sau nu înregistrate
conform art. 317, sunt obligate s depun decontul special de
tax pentru achiziiile intracomunitare de mijloace de transport
noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai
târziu de data de 25 a lunii urmtoare celei în care ia natere
exigibilitatea taxei aferente respectivei achiziii
intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt înregistrate
în scopuri de TVA, conform art. 317, i care au obliga ia pl ii
taxei pentru achizi iile intracomunitare de mijloace de
transport care nu sunt considerate noi, conform art. 266 alin.
(3), au obliga ia s depun decontul special de tax pentru
respectivele achiziii intracomunitare înainte de înmatricularea
mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data
de 25 a lunii urmtoare celei în care ia natere exigibilitatea
taxei aferente achiziiei intracomunitare.
(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în
administrarea persoanelor prevzute la alin. (1) lit. b),
respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate i care nu
trebuie s se înregistreze conform art. 316, indiferent dac
sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317, vor elibera, în
scopul înmatriculrii mijlocului de transport nou, un certificat
care s ateste plata taxei, ale crui model i coninut vor fi
stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F. În cazul
achiziiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu
sunt noi în sensul art. 266 alin. (3), efectuate de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 317, în vederea
înmatricul rii, organele fiscale competente vor elibera un
certificat care s! ateste plata taxei în România sau din care s"
rezulte c# nu se datoreaz$ taxa în România, în conformitate cu
prevederile legale.
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316, a c%ror cifr& de afaceri, astfel cum este
prev'zut( la art. 310 alin. (2), realizat) la finele unui an
calendaristic este inferioar* sumei de 220.000 lei, trebuie s+
comunice printr-o notificare scris, organelor fiscale de care
apar-in, pân. la data de 25 februarie inclusiv a anului urm/tor,
urm0toarele informa1ii:
a) suma total2 a livr3rilor de bunuri 4i a prest5rilor de
servicii c6tre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 316, precum 7i suma taxei aferente;
b) suma total8 a livr9rilor de bunuri :i a prest;rilor de
servicii c<tre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 316, precum =i suma taxei aferente.
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*) NotH CTCE:

Potrivit art. IV ORDONANA DE URGEN  nr. 84 din 16
noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6
decembrie 2016, aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, se suspend pân la data de 31
decembrie 2019.



(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316, a cror cifr de afaceri, astfel cum este
prevzut la art. 310 alin. (2), dar excluzând veniturile
obinute din vânzarea de bilete de transport internaional
rutier de persoane, realizat la finele unui an calendaristic,
este inferioar sumei de 220.000 lei, trebuie s comunice
printr-o notificare scris organelor fiscale competente, pân la
data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor, urmtoarele
informa ii:
a) suma total! a livr"rilor de bunuri #i a prest$rilor de
servicii c%tre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 316;
b) suma total& a livr'rilor de bunuri (i a prest)rilor de
servicii c*tre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 316;
c) suma total+ ,i taxa aferent- achizi.iilor de la persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
d) suma total/ a achizi0iilor de la persoane care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316.

123456789:
*) Not; CTCE:

Potrivit art. IV ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 84 din 16
noiembrie 2016, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6
decembrie 2016, aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific@rile Ai
completBrile ulterioare, se suspendC pânD la data de 31
decembrie 2019.
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(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316, care presteazO servicii de transport
internaPional, trebuie sQ comunice printr-o notificare scrisR
organelor fiscale competente, pânS la data de 25 februarie
inclusiv a anului urmTtor, suma totalU a veniturilor obVinute
din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaWional
de persoane cu locul de plecare din România.
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*) Notb CTCE:

Potrivit art. IV ORDONANcA DE URGENde nr. 84 din 16
noiembrie 2016, publicatf în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6

decembrie 2016, aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i
complet rile ulterioare, se suspend pân la data de 31
decembrie 2019.





(7) Importatorii care dein o autorizaie unic pentru
proceduri vamale simplificate eliberat de alt stat membru sau
care efectueaz importuri de bunuri în România din punctul de
vedere al TVA pentru care nu au obligaia de a depune declaraii
vamale de import trebuie s depun la organele vamale o
declaraie de import pentru TVA i accize la data la care
intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 285.
(8) Persoana impozabil care este beneficiar al transferului
de active prevzut la art. 270 alin. (7), care nu este
înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316, i nu se va
înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie
s depun, pân la data de 25 inclusiv a lunii urm!toare celei
în care a avut loc transferul, o declara"ie privind sumele
rezultate ca urmare a livr#rilor/ajust$rilor taxei pe valoarea
ad%ugat& efectuate conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau
332.
(9) Dup' anularea înregistr(rii în scopuri de TVA, conform
art. 316 alin. (11) lit. g), persoanele impozabile depun o
declara)ie pân* la data de 25 inclusiv a lunii urm+toare celei
în care a intervenit obliga,ia sau, dup- caz, dreptul de
ajustare/corec.ie a ajust/rilor/ regularizare a taxei pe
valoarea ad0ugat1 privind sumele rezultate ca urmare a acestor
ajust2ri/corec3ii a ajust4rilor/regulariz5ri efectuate în
urm6toarele situa7ii:
a) nu au efectuat ajust8rile de tax9 prev:zute de lege în
ultimul decont depus înainte de scoaterea din eviden;a
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
ajust<ri incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305
sau 332;
b) trebuie s= efectueze regulariz>rile prev?zute la art. 280
alin. (6) sau s@ ajusteze baza de impozitare conform
prevederilor art. 287, pentru operaAiuni realizate înainte de
anularea înregistrBrii;
c) trebuie sC efectueze alte ajustDri ale taxei pe valoarea
adEugatF în conformitate cu prevederile din normele
metodologice.
(10) Persoanele impozabile al cGror cod de înregistrare în
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316
alin. (11) lit. a)-e) Hi h) trebuie sI depunJ o declaraKie
privind taxa colectatL care trebuie plMtitN, pânO la data de 25
inclusiv a lunii urmPtoare celei în care a intervenit

exigibilitatea taxei pentru livrri de bunuri/prest ri de
servicii efectuate i/sau pentru achiziii de bunuri i/sau
servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a
cror exigibilitate de tax intervine în perioada în care
persoana impozabil nu are un cod valabil de TVA, respectiv:
a) taxa colectat care trebuie pl tit în conformitate cu
prevederile art. 11 alin. (6) i (8) pentru livr ri de
bunuri/prest ri de servicii efectuate i/sau pentru achiziii de
bunuri i/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la
plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabil
nu are un cod valabil de TVA;
b) taxa colectat care trebuie pltit pentru livrri de
bunuri/prestri de servicii efectuate înainte de anularea
înregistrrii în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au
aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cror exigibilitate de
tax potrivit art. 282 alin. (3)-(8) intervine în perioada în
care persoana impozabil nu are un cod valabil de TVA.
(11) Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la
încasare i al cror cod de înregistrare în scopuri de TVA a
fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g)
trebuie s depun o declaraie privind taxa colectat care
trebuie pl!tit", pân# la data de 25 inclusiv a lunii urm$toare
celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livr%ri
de bunuri/prest&ri de servicii efectuate înainte de anularea
înregistr'rii în scopuri de TVA, dar a c(ror exigibilitate de
tax) potrivit art. 282 alin. (3)-(8) intervine în perioada în
care persoana impozabil* nu are un cod valabil de TVA.
(12) Persoana impozabil+ prev,zut- la art. 282 alin. (3)
lit. a), care opteaz. s/ aplice sistemul TVA la încasare
potrivit prevederilor art. 282 alin. (3)-(8), trebuie s0 depun1
la organele fiscale competente, pân2 la data de 25 ianuarie
inclusiv, o notificare din care s3 rezulte c4 cifra de afaceri
din anul calendaristic precedent, determinat5 potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a), nu dep67e8te plafonul
de 2.250.000 lei 9i c: opteaz; pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare. Se consider< c= persoana impozabil> a optat în mod
tacit pentru continuarea aplic?rii sistemului TVA la încasare,
neavând obliga@ia sA depunB notificarea, dacC în anul precedent
a aplicat sistemul TVA la încasare Di cifra sa de afaceri nu a
depEFit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilG prevHzutI
la art. 282 alin. (3) lit. b), care opteazJ sK aplice sistemul
TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin. (3)-(8),
trebuie sL depunM la organele fiscale competente o notificare
din care sN rezulte cO opteazP pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare din momentul înregistrQrii sale în scopuri de TVA
conform art. 316.

(13) Când se constat c persoana impozabil a fost
înregistrat de organele fiscale, în temeiul alin. (12) sau al
art. II din Ordonana Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori,
în Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
încasare, aceasta va fi radiat , din oficiu sau la cererea
persoanei impozabile, de organele fiscale competente din
Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
încasare, începând cu data înscris în decizia de îndreptare a
erorii. Pe perioada cuprins între data înregistr rii i data
radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplic
sistemul TVA la încasare:
a) persoana impozabil care nu trebuia s aplice sistemul
TVA la încasare aplic regulile generale privind exigibilitatea
taxei, prevzute la art. 282 alin. (1) i (2), iar dreptul de
deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de persoana
impozabil în perioada respectiv se exercit în conformitate cu
prevederile art. 297 alin. (1). Persoana impozabil nu este îns
sancionat în cazul în care în perioada respectiv aplic
sistemul TVA la încasare prevzut la art. 282 alin. (3)-(8) i
î!i exercit" dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 297
alin. (3);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizi#iilor efectuate
de beneficiari care nu aplic$ sistemul TVA la încasare de la
persoanele impozabile respective nu se exercit% pe m&sura pl'(ii
potrivit prevederilor art. 297 alin. (2), indiferent de regimul
aplicat de furnizor/prestator în perioada respectiv).
(14) Persoana impozabil* care aplic+ sistemul TVA la
încasare ,i care dep-.e/te în cursul anului calendaristic curent
plafonul de 2.250.000 lei are obliga0ia s1 depun2 la organele
fiscale competente, pân3 la data de 25 inclusiv a lunii
urm4toare perioadei fiscale în care a dep56it plafonul, o
notificare din care s7 rezulte cifra de afaceri realizat8,
determinat9 potrivit prevederilor art. 282 alin. (3), în vederea
schimb:rii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 282
alin. (5). În situa;ia în care persoana impozabil< care
dep=>e?te plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiat@
din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data
înscrisA în decizia de radiere, din Registrul persoanelor
impozabile care aplicB sistemul TVA la încasare prevCzut la
alin. (16). În perioada cuprinsD între data la care persoana
impozabilE avea obligaFia de a nu mai aplica sistemul TVA la
încasare Gi data radierii din oficiu de cHtre organele fiscale
competente din Registrul persoanelor impozabile care aplicI
sistemul TVA la încasare:

a) pentru livrrile de bunuri/prest rile de servicii
efectuate de persoana impozabil se aplic regulile generale
privind exigibilitatea taxei, prevzute la art. 282 alin. (1) i
(2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor
efectuate de persoana impozabil în perioada respectiv se
exercit în conformitate cu prevederile art. 297 alin. (1);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizi iilor efectuate
de beneficiari care nu aplic sistemul TVA la încasare de la
persoanele impozabile respective se exercit pe m sura plii în
conformitate cu prevederile art. 297 alin. (2). De la data
radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul
persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la încasare,
beneficiarul deduce TVA pentru achiziiile realizate de la
acesta în conformitate cu prevederile art. 297 alin. (1).
(15) Când se constat c persoana impozabil a fost radiat
de organele fiscale, ca urmare a unei erori, din Registrul
persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la încasare,
aceasta va fi înregistrat, din oficiu sau la cererea persoanei
impozabile, de organele fiscale competente, începând cu data
înscris în decizia de îndreptare a erorii materiale, în
Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
încasare. Pe perioada cuprins între data radierii i data
înregistrrii din/în Registrul persoanelor impozabile care
aplic sistemul TVA la încasare:
a) persoana impozabil continu aplicarea sistemului TVA la
încasare prev zut la art. 282 alin. (3)-(8) !i î"i exercit#
dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 297 alin. (3).
Persoana impozabil$ nu este îns% sanc&ionat' în cazul în care,
în perioada respectiv(, aplic) regulile generale privind
exigibilitatea taxei, prev*zute la art. 282 alin. (1) +i (2), ,i
î-i exercit. dreptul de deducere a TVA aferente achizi/iilor în
conformitate cu prevederile art. 297 alin. (1);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizi0iilor efectuate
de beneficiari care nu aplic1 sistemul TVA la încasare de la
persoanele impozabile respective nu se exercit2 pe m3sura pl45ii
potrivit prevederilor art. 297 alin. (2), indiferent de regimul
aplicat de furnizor/prestator în perioada respectiv6.
(16) A.N.A.F. organizeaz7 Registrul persoanelor impozabile
care aplic8 sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3)(8). Registrul este public 9i se afi:eaz; pe site-ul A.N.A.F.
Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplic<
sistemul TVA la încasare se face de c=tre organul fiscal
competent, pe baza notific>rilor depuse de persoanele impozabile
potrivit alin. (12), pân? la data de 1 a perioadei fiscale
urm@toare celei în care a fost depusA notificarea sau, în cazul

persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul
anului calendaristic, prevzute la art. 282 alin. (3) lit. b),
de la data înregistr rii acestora în scopuri de TVA. Radierea
din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
încasare se face de ctre organul fiscal competent, pe baza
notificrilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin.
(14), pân la data de 1 a perioadei fiscale urmtoare celei în
care a fost depus notificarea sau din oficiu, în condiiile
prev zute la alin. (14). În cazul înregistr rii persoanei
impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplic
sistemul TVA la încasare, în situa ia în care data public rii în
registru este ulterioar datei de la care persoana impozabil
aplic sistemul TVA la încasare, beneficiarii îi exercit
dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 297
alin. (2), începând cu data publicrii în registru.
ART. 325
Declaraia recapitulativ
(1) Orice persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA
conform art. 316 sau 317 trebuie s întocmeasc i s depun la
organele fiscale competente, pân la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare unei luni calendaristice, o declara ie recapitulativ!
în care men"ioneaz#:
a) livr$rile intracomunitare scutite de tax% în condi&iile
prev'zute la art. 294 alin. (2) lit. a) (i d), pentru care
exigibilitatea taxei a luat na)tere în luna calendaristic*
respectiv+;
b) livr,rile de bunuri efectuate în cadrul unei opera-iuni
triunghiulare prev.zute la art. 276 alin. (5) efectuate în
statul membru de sosire a bunurilor /i care se declar0 drept
livr1ri intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de
tax2 a luat na3tere în luna calendaristic4 respectiv5;
c) prest6rile de servicii prev7zute la art. 278 alin. (2)
efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în
România, dar stabilite în Uniunea European8, altele decât cele
scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile,
pentru care exigibilitatea de tax9 a luat na:tere în luna
calendaristic; respectiv<;
d) achizi=iile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru
care exigibilitatea de tax> a luat na?tere în luna
calendaristic@ respectivA;
e) achiziBiile de servicii prevCzute la art. 278 alin. (2),
efectuate de persoane impozabile din România care au obligaDia
plEFii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care
exigibilitatea de taxG a luat naHtere în luna calendaristicI

respectiv, de la persoane impozabile nestabilite în România,
dar stabilite în Uniunea European .
f) livrrile intracomunitare de bunuri prevzute la art.
315^1 alin. (8) lit. c) i d).
(la 01-01-2017 Alineatul (1) al articolului 325 din Capitolul
XIII , Titlul VII a fost completat de Punctul 36, Articolul I
din ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(2) Declara ia recapitulativ se întocme te conform
modelului stabilit prin ordin al pre edintelui A.N.A.F., pentru
fiecare lun calendaristic în care ia natere exigibilitatea
taxei pentru astfel de operaiuni.
(3) Declaraia recapitulativ cuprinde urmtoarele
informaii:
a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei
impozabile din România, pe baza cruia respectiva persoan a
efectuat livrri intracomunitare de bunuri în condiiile
menionate la art. 294 alin. (2) lit. a) sau la art. 315^1 alin.
(8) lit. c), a prestat servicii în condiiile stabilite la art.
278 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA în statul membru
în care acestea sunt impozabile, a efectuat achiziii
intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat membru sau a
achiziionat serviciile prevzute la art. 278 alin. (2), altele
decât cele scutite de TVA;
b) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care
achiziioneaz bunurile sau prime te serviciile în alt stat
membru decât România, pe baza c!ruia furnizorul sau prestatorul
din România i-a efectuat o livrare intracomunitar" scutit# de
TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a), o livrare
intracomunitar$ în condi%iile art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau
prest&rile de servicii prev'zute la art. 278 alin. (2), altele
decât cele scutite de TVA;
c) codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat
membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaz( o
livrare intracomunitar)/o prestare de servicii în condi*iile
stabilite la art. 278 alin. (2) sau, dup+ caz, doar codul
statului membru din care are loc livrarea intracomunitar, sau
prestarea de servicii, în cazul în care furnizorul/prestatorul
nu -i-a îndeplinit obliga.ia de înregistrare în scopuri de TVA
în statul respectiv, pentru persoanele din România care
realizeaz/ achizi0ii intracomunitare taxabile sau achizi1ioneaz2

serviciile prevzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele
scutite de TVA;
d) codul de identificare în scopuri de TVA din România al
persoanei impozabile care efectueaz un transfer în alt stat
membru i pe baza cruia a efectuat acest transfer, în
conformitate cu art. 294 alin. (2) lit. d) sau art. 315^1 alin.
(8) lit. d), precum i codul de identificare în scopuri de TVA
al persoanei impozabile din statul membru în care s-a încheiat
expedierea sau transportul bunurilor;
e) codul de identificare în scopuri de TVA din statul membru
în care a început expedierea sau transportul bunurilor al
persoanei impozabile care efectueaz în România o achiziie
intracomunitar taxabil conform art. 273 alin. (2) lit. a) sau,
dup caz, doar codul statului membru respectiv, în cazul în care
persoana impozabil nu este identificat în scopuri de TVA în
acel stat membru, precum i codul de identificare în scopuri de
TVA din România al acestei persoane;
f) pentru livr rile intracomunitare de bunuri scutite de TVA
conform art. 294 alin. (2) lit. a), pentru livrrile
intracomunitare prevzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) i
pentru prestrile de servicii prevzute la art. 278 alin. (2),
altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care
acestea sunt impozabile, valoarea total a
livrrilor/prestrilor pe fiecare client în parte;
g) pentru livrrile intracomunitare de bunuri ce constau în
transferuri scutite conform art. 294 alin. (2) lit. d) i pentru
livrrile intracomunitare prevzute la art. 315^1 alin. (8) lit.
d) valoarea total a livrrilor, determinat în conformitate cu
prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de
identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de
statul membru în care s-a încheiat expedierea sau transportul
bunurilor;
h) pentru achiziiile intracomunitare taxabile, valoarea
total pe fiecare furnizor în parte;
i) pentru achiziiile intracomunitare asimilate care urmeaz
unui transfer din alt stat membru, valoarea total! a acestora
stabilit" în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) lit.
c), pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit
persoanei impozabile de statul membru în care a început
expedierea sau transportul bunurilor sau, dup# caz, pe codul
statului membru respectiv, în cazul în care persoana impozabil$
nu este identificat% în scopuri de TVA în acel stat membru;
j) pentru achizi&iile de servicii prev'zute la art. 278
alin. (2), altele decât cele scutite de TVA, valoarea total( a
acestora pe fiecare prestator în parte;
k) valoarea ajust)rilor de TVA efectuate în conformitate cu
prevederile art. 287 *i 288. Acestea se declar+ pentru luna

calendaristic în cursul c reia regularizarea a fost comunicat
clientului.
(la 01-01-2017 Alineatul (3) din Articolul 325 , Capitolul XIII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(4) Declaraiile recapitulative se depun numai pentru
perioadele în care ia natere exigibilitatea taxei pentru
opera iunile men ionate la alin. (1).
ART. 326
Plata taxei la buget
(1) Orice persoan trebuie s achite taxa de plat organelor
fiscale pân la data la care are obligaia depunerii unuia
dintre deconturile sau declaraiile prevzute la art. 323 i
324.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), persoana
impozabil înregistrat conform art. 316 va evidenia în
decontul prevzut la art. 323, atât ca tax colectat, cât i ca
tax deductibil, în limitele i în condiiile stabilite la art.
297-301, taxa aferent achizi iilor intracomunitare, bunurilor
!i serviciilor achizi"ionate în beneficiul s#u, pentru care
respectiva persoan$ este obligat% la plata taxei, în condi&iile
prev'zute la art. 307 alin. (2)-(6).
(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu excep(ia
importurilor scutite de tax), se pl*te+te la organul vamal în
conformitate cu reglement,rile în vigoare privind plata
drepturilor de import. Importatorii care de-in o autoriza.ie
unic/ pentru proceduri vamale simplificate, eliberat0 de alt
stat membru, sau care efectueaz1 importuri de bunuri în România
din punct de vedere al TVA pentru care nu au obliga2ia de a
depune declara3ii vamale de import trebuie s4 pl5teasc6 taxa pe
valoarea ad7ugat8 la organul vamal pân9 la data la care au
obliga:ia depunerii declara;iei de import pentru TVA <i accize.
(4) Prin excep=ie de la prevederile alin. (3), nu se face
plata efectiv> la organele vamale de c?tre persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au ob@inut
certificat de amânare de la platA, în condiBiile stabilite prin
ordin al ministrului finanCelor publice.
(5) Persoanele impozabile prevDzute la alin. (4) evidenEiazF
taxa aferentG bunurilor importate în decontul prevHzut la art.
323, atât ca taxI colectatJ, cât Ki ca taxL deductibilM, în
limitele Ni în condiOiile stabilite la art. 297-301.

(6) În cazul în care persoana impozabil nu este stabilit
în România i este scutit, în condiiile prevzute la art. 318
alin. (3), de la înregistrare, conform art. 316, organele
fiscale competente trebuie s emit o decizie în care s
precizeze modalitatea de plat a taxei pentru livr rile de
bunuri i/sau prest rile de servicii realizate ocazional, pentru
care persoana impozabil este obligat la plata taxei.
(7) Pentru importul de bunuri scutit de tax în condiiile
prevzute la art. 293 alin. (1) lit. m), organele vamale pot
solicita constituirea de garanii privind taxa pe valoarea
adugat. Garania privind taxa pe valoarea adugat aferent
acestor importuri se constituie i se elibereaz în conformitate
cu condiiile stabilite prin ordin al ministrului finanelor
publice.
ART. 327
Responsabilitatea pltitorilor i a organelor fiscale
Orice persoan obligat la plata taxei poart! r"spunderea
pentru calcularea corect# $i plata la termenul legal a taxei
c%tre bugetul de stat &i pentru depunerea la termenul legal a
decontului 'i declara(iilor prev)zute la art. 323-325, la
organul fiscal competent, conform prezentului titlu *i
legisla+iei vamale în vigoare.
ART. 328
Baza de date privind opera,iunile intracomunitare
Ministerul Finan-elor Publice creeaz. o baz/ de date
electronice care s0 con1in2 informa3ii privind opera4iunile
desf56urate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, în vederea realiz7rii schimbului de informa8ii în domeniul
taxei pe valoarea ad9ugat: cu statele membre ale Uniunii
Europene.
ART. 329
Abrogat
(la 01-01-2017 Articolul 329 din Capitolul XIII , Titlul VII
a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din ORDONAN;A DE
URGEN<= nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat> în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
CAP. XIV
Dispozi?ii comune
ART. 330
Corectarea facturilor
(1) Corectarea informa@iilor înscrise în facturi sau în alte
documente care Ain loc de facturB se efectueazC astfel:

a) în cazul în care factura nu a fost transmis c tre
beneficiar, aceasta se anuleaz i se emite o nou factur;
b) în cazul în care factura a fost transmis beneficiarului,
fie se emite o nou factur care trebuie s cuprind , pe de o
parte, informa iile din factura ini ial , numrul i data
facturii corectate, valorile cu semnul minus sau, dup caz, o
meniune din care s rezulte c valorile respective sunt
negative, iar, pe de alt parte, informaiile i valorile
corecte, fie se emite o nou factur coninând informaiile i
valorile corecte i concomitent se emite o factur cu valorile
cu semnul minus sau, dup caz, cu o meniune din care s rezulte
c! valorile respective sunt negative, în care se înscriu num"rul
#i data facturii corectate.
(2) În situa$iile prev%zute la art. 287 furnizorii de bunuri
&i/sau prestatorii de servicii trebuie s' emit( facturi, cu
valorile înscrise cu semnul minus sau, dup) caz, o men*iune din
care s+ rezulte c, valorile respective sunt negative când baza
de impozitare se reduce sau, dup- caz, f.r/ semnul minus sau
f0r1 men2iunea din care s3 rezulte c4 valorile respective sunt
negative, dac5 baza de impozitare se majoreaz6, care se transmit
7i beneficiarului, cu excep8ia situa9iei prev:zute la art. 287
lit. d).
(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
fiscal ;i au fost constatate <i stabilite erori în ceea ce
prive=te stabilirea corect> a taxei colectate, fiind obligate la
plata acestor sume în baza actului administrativ emis de
autoritatea fiscal? competent@, pot emite facturi de corecAie
conform alin. (1) lit. b) cBtre beneficiari. Pe facturile emise
se va face menCiunea cD sunt emise dupE control Fi vor fi
înscrise într-o rubricG separatH în decontul de taxI.
Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste
facturi în limitele Ji în condiKiile stabilite la art. 297-302.
(4) În cazul autofacturilor emise conform art. 319 alin.
(3), (8) Li (9) Mi art. 320 alin. (1)-(3), dacN persoana
impozabilO emitentP constatQ cR a înscris informaSii în mod
eronat în respectivele autofacturi, fie va emite o nouT
autofacturU care trebuie sV cuprindW, pe de o parte,
informaXiile din autofactura iniYialZ, num[rul \i data
autofacturii corectate, valorile cu semnul minus sau, dup] caz,
cu o men^iune din care s_ rezulte c` valorile respective sunt
negative, iar, pe de alta parte, informabiile ci valorile
corecte, fie va emite o noud autofacture confinând informagiile
hi valorile corecte ii concomitent va emite o autofacturj cu
valorile cu semnul minus sau, dupk caz, cu o menliune din care
sm rezulte cn valorile respective sunt negative, în care se

înscriu numrul i data autofacturii corectate. În situaia în
care autofactura a fost emis în mod eronat sau prin normele
metodologice se prevede c în anumite situaii se poate anula
livrarea/prestarea ctre sine, persoana impozabil emite o
autofactur cu valorile cu semnul minus sau, dup caz, cu o
men iune din care s rezulte c valorile respective sunt
negative, în care se înscriu num rul i data autofacturii
anulate.
ART. 331
Msuri de simplificare
(1) Prin excepie de la prevederile art. 307 alin. (1), în
cazul operaiunilor taxabile, persoana obligat la plata taxei
este beneficiarul pentru operaiunile prevzute la alin. (2).
Condiia obligatorie pentru aplicarea taxrii inverse este ca
atât furnizorul, cât i beneficiarul s fie înregistrai în
scopuri de TVA conform art. 316.
(2) Operaiunile pentru care se aplic taxarea invers sunt:
a) livrarea urmtoarelor categorii de bunuri:
1. deeuri feroase i neferoase, de rebuturi feroase i
neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din
prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2. reziduuri !i alte materiale reciclabile alc"tuite din
metale feroase #i neferoase, aliajele acestora, zgur$, cenu%& 'i
reziduuri industriale ce con(in metale sau aliajele lor;
3. de)euri de materiale reciclabile *i materiale reciclabile
uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri,
cauciuc, plastic, cioburi de sticl+ ,i sticl-;
4. materialele prev.zute la pct. 1-3 dup/
prelucrarea/transformarea acestora prin opera0iuni de cur12are,
polizare, selec3ie, t4iere, fragmentare, presare sau turnare în
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
ob5inerea c6rora s-au ad7ugat alte elemente de aliere;
b) livrarea de mas8 lemnoas9 :i materiale lemnoase, astfel
cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicat;;
c) livrarea de cereale <i plante tehnice, inclusiv semin=e
oleaginoase >i sfecl? de zah@r, care nu sunt în principiu
destinate ca atare consumatorilor finali. Prin normele
metodologice se stabilesc codurile NC corespunzAtoare acestor
bunuri;
d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de
serB, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva
2003/87/CE a Parlamentului European Ci a Consiliului din 13
octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a
cotelor de emisie de gaze cu efect de serD în cadrul ComunitEFii

i de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului,
transferabile în conformitate cu art. 12 din directiv, precum
i transferul altor uniti care pot fi utilizate de operatori
în conformitate cu aceeai directiv;
e) livrarea de energie electric ctre un comerciant

persoan impozabil , stabilit în România conform art. 266 alin.
(2). Comerciantul persoan impozabil reprezint persoana
impozabil a crei activitate principal, în ceea ce privete
cumprrile de energie electric, o reprezint revânzarea
acesteia i al crei consum propriu de energie electric este
neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electric
se înelege un consum de maximum 1% din energia electric
cumprat. Se consider c are calitatea de comerciant persoan
impozabil! cump"r#torul care de$ine licen%a pentru administrarea
pie&elor centralizate de energie electric' eliberat( de
Autoritatea Na)ional* de Reglementare în Domeniul Energiei,
pentru tranzac+iile pe pia,a pentru ziua urm-toare .i pe pia/a
intrazilnic0. De asemenea se consider1 c2 are calitatea de
comerciant persoan3 impozabil4 cump5r6torul de energie electric7
care îndepline8te cumulativ urm9toarele condi:ii:
1. de;ine o licen<= valabil> de furnizare a energiei
electrice sau o licen?@ pentru activitatea traderului de energie
electricA, eliberatB de Autoritatea NaCionalD de Reglementare în
Domeniul Energiei, care face dovada cE respectivul cumpFrGtor
este un comerciant de energie electricH;
2. activitatea sa principalI, în ceea ce priveJte
cumpKrLrile de energie electricM, o reprezintN revânzarea
acesteia Oi consumul sPu propriu din energia electricQ cumpRratS
este neglijabil. În acest sens, persoana impozabilT trebuie sU
depunV la organul fiscal competent, pânW pe data de 10 decembrie
a fiecXrui an, o declaraYie pe propria rZspundere din care s[
rezulte c\ îndepline]te aceast^ condi_ie, respectiv c` în
perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un
consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumpbratc,
care este valabild pentru toate achizieiile de energie electricf
efectuate în anul calendaristic urmgtor. Persoana impozabilh
care obiine licenja de furnizare a energiei electrice sau
licenka pentru activitatea traderului de energie electricl în
perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie sm
depunn la organul fiscal competent, în perioada 1-20 ianuarie a
anului calendaristic urmotor o declarapie pe propria rqspundere
din care sr rezulte cs a avut un consum propriu de maximum 1%
din energia electrict cumpuratv în perioada din luna decembrie
în care a dewinut licenxa de furnizare sau licenya pentru
activitatea traderului de energie electricz, care este valabil{
pentru toate achizi|iile de energie electric} efectuate în anul
calendaristic în care se depune aceast~ declaraie. A.N.A.F. are

obligaia s afieze pe site-ul s u lista persoanelor impozabile
care au depus declaraiile respective cel târziu pân pe data de
31 decembrie a fiecrui an, respectiv pân pe data de 31
ianuarie a anului urmtor în cazul cump r torilor de energie
electric care au ob inut licen a de furnizare a energiei
electrice sau licena pentru activitatea traderului de energie
electric între 1 i 31 decembrie a fiecrui an. Furnizorul de
energie electric nu aplic taxare invers dac în momentul
livrrii beneficiarul care avea obligaia de a depune la organul
fiscal competent declaraia pe propria rspundere privind
consumul propriu neglijabil de energie electric nu figureaz în
"Lista persoanelor impozabile care au depus declaraiile pe
propria rspundere pentru îndeplinirea condiiei prevzute la
art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal". În cazul
cump r!torilor de energie electric" care au ob#inut licen$a de
furnizare sau licen%a pentru activitatea traderului de energie
electric& între 1 'i 31 decembrie a anului anterior, furnizorii
pot emite facturi de corec(ie cu semnul minus conform art. 330
alin. (1) lit. b), în vederea aplic)rii tax*rii inverse,
respectiv a regulariz+rii taxei ,i restituirii acesteia c-tre
beneficiar pentru livr.rile efectuate pân/ la data afi01rii pe
site-ul A.N.A.F. a cump2r3torului în lista persoanelor
impozabile care au depus declara4iile pe propria r5spundere.
Pentru achizi6iile de energie electric7 efectuate în anul în
care cump8r9torul ob:ine o licen;< valabil= de furnizare a
energiei electrice sau o licen>? pentru activitatea traderului
de energie electric@, eliberatA de Autoritatea NaBionalC de
Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada cD
respectivul cumpErFtor este un comerciant de energie electricG,
cumpHrItorul trebuie sJ transmitK vânzLtorului o declaraMie pe
propria rNspundere din care sO rezulte cP activitatea sa
principalQ, în ceea ce priveRte cumpSrTrile de energie
electricU, o reprezintV revânzarea acesteia Wi consumul sXu
propriu estimat din energia electricY cumpZrat[ este neglijabil,
care este valabil\ pân] la data de 31 decembrie a anului
respectiv;
f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite
la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicat^, cu modific_rile `i
completarile ulterioare;
g) construcbiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin.
(2) lit. f) pct. 2, pcrdile de construceie fi terenurile de
orice fel, pentru a cgror livrare se aplich regimul de taxare
prin efectul legii sau prin opiiune;
----------

Lit. g) a alin. (2) al art. 331 a fost modificat de pct. 8
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^2.
h) livrrile de aur de investiii efectuate de persoane
impozabile care i-au exercitat op iunea de taxare i livr rile
de materii prime sau semifabricate din aur cu titlul mai mare
sau egal cu 325 la mie, c tre cumprtori persoane impozabile;
i) furnizrile de telefoane mobile, i anume dispozitive
fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reea
autorizat i care funcioneaz pe anumite frecvene, fie c au
sau nu vreo alt utilizare;
j) furnizrile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar
fi microprocesoare i uniti centrale de procesare, înainte de
integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
k) furnizrile de console de jocuri, tablete PC i
laptopuri.
(3) Pe facturile emise pentru livr rile de bunuri/prest!rile
de servicii prev"zute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor
înscrie taxa colectat# aferent$. Beneficiarii vor determina taxa
aferent%, care se va eviden&ia în decontul prev'zut la art. 323,
atât ca tax( colectat), cât *i ca tax+ deductibil,. Beneficiarii
au drept de deducere a taxei în limitele -i în condi.iile
stabilite la art. 297-301.
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt
responsabili atât furnizorii, cât /i beneficiarii. Prin normele
metodologice se stabilesc responsabilit01ile p2r3ilor implicate
în situa4ia în care nu s-a aplicat taxare invers5.
(5) Prevederile prezentului articol se aplic6 numai pentru
livr7rile de bunuri/prest8rile de servicii în interiorul 9:rii.
(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) ;i k)
se aplic< pân= la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(7) Pentru livrarea bunurilor prev>zute la alin. (2) lit.
i)-k) se aplic? taxarea invers@ numai dacA valoarea bunurilor
livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o facturB, este mai mare
sau egalC cu 22.500 lei.
---------Alin. (7) al art. 331 a fost introdus de pct. 8 al art. unic
din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicatD în MONITORUL
OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeazE art. I
din ORDONANFA DE URGENGH nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatI
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct. 36^3.

CAP. XV
Dispoziii tranzitorii
ART. 332
Dispozi ii tranzitorii în contextul aderrii României la
Uniunea European
(1) În aplicarea alin. (2)-(14):
a) un bun imobil sau o parte a acestuia este
considerat/considerat ca fiind construit/construit înainte de
data aderrii, dac acel bun imobil sau o parte a acestuia a
fost utilizat/utilizat prima dat înainte de data ader rii;
b) un bun imobil sau o parte a acestuia este
considerat/considerat achizi ionat/ achizi ionat înainte de
data aderrii, dac formalitile legale pentru transferul
titlului de proprietate de la vânztor la cumprtor s-au
îndeplinit înainte de data aderrii;
c) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei
pri a acestuia se consider efectuat pân la data aderrii
dac, dup transformare sau modernizare, bunul imobil sau o
parte a acestuia a fost utilizat/utilizat prima dat înainte de
data ader!rii;
d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei
p"r#i a acestuia se consider$ efectuat% dup& data ader'rii dac(,
dup) transformare sau modernizare, bunul imobil sau o parte a
acestuia a fost utilizat/utilizat* prima dat+ dup, data
ader-rii;
e) prevederile alin. (4), (6), (10) .i (12) se aplic/ numai
pentru lucr0rile de modernizare sau transformare începute
înainte de data ader1rii, care au fost finalizate dup2 data
ader3rii, care nu dep45esc 20% din valoarea bunului imobil sau a
unei p6r7i a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dup8
transformare sau modernizare.
(2) Persoana impozabil9 care a avut dreptul la deducerea
integral: sau par;ial< a taxei =i care, la sau dup> data
ader?rii, nu opteaz@ pentru taxare sau anuleazA opBiunea de
taxare a oricCreia dintre operaDiunile prevEzute la art. 292
alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta,
construit, achiziFionat, transformat sau modernizat înainte de
data aderGrii, prin excepHie de la prevederile art. 305, va
ajusta taxa, conform normelor metodologice.
(3) Persoana impozabilI care nu a avut dreptul la deducerea
integralJ sau parKialL a taxei aferente pentru un bun imobil sau
o parte din acesta, construit, achiziMionat, transformat sau
modernizat înainte de data aderNrii, opteazO pentru taxarea
oricPreia dintre operaQiunile prevRzute la art. 292 alin. (2)

lit. e), la sau dup data ader rii, prin excepie de la
prevederile art. 305, va ajusta taxa deductibil aferent,
conform normelor metodologice.
(4) În situaia în care un bun imobil sau o parte a
acestuia, construit, achiziionat, transformat sau modernizat
înainte de data aderrii, este transformat sau modernizat dup
data ader rii, iar valoarea fiec rei transform ri sau
moderniz ri efectuate dup data aderrii nu depete 20% din
valoarea bunului imobil sau a prii acestuia, exclusiv valoarea
terenului, dup transformare sau modernizare, persoana
impozabil, care a avut dreptul la deducerea integral sau
parial a taxei aferente, care nu opteaz pentru taxarea
operaiunilor prevzute la art. 292 alin. (2) lit. e) sau
anuleaz opiunea de taxare, la sau dup data aderrii, prin
excep ie de la prevederile art. 305, va ajusta taxa, conform
normelor metodologice.
(5) În situa!ia în care un bun imobil sau o parte a
acestuia, construit, achizi"ionat, transformat sau modernizat
înainte de data ader#rii, este transformat sau modernizat dup$
data ader%rii, iar valoarea fiec&rei transform'ri sau
moderniz(ri efectuate dup) data ader*rii dep+,e-te 20% din
valoarea bunului imobil sau a p.r/ii acestuia, exclusiv valoarea
terenului, dup0 transformare sau modernizare, persoana
impozabil1, care a avut dreptul la deducerea integral2 sau
par3ial4 a taxei aferente, nu opteaz5 pentru taxarea
opera6iunilor prev7zute la art. 292 alin. (2) lit. e) sau
anuleaz8 op9iunea de taxare, la sau dup: data ader;rii, va
ajusta taxa deductibil< aferent=, conform prevederilor art. 305.
(6) În situa>ia în care un bun imobil sau o parte a
acestuia, construit, achizi?ionat, transformat sau modernizat
înainte de data ader@rii, este transformat sau modernizat dupA
data aderBrii, iar valoarea fiecCrei transformDri sau
modernizEri efectuate dupF data aderGrii nu depHIeJte 20% din
valoarea bunului imobil sau a pKrLii acestuia, exclusiv valoarea
terenului, dupM transformare sau modernizare, persoana
impozabilN, care nu a avut dreptul la deducerea integralO sau
parPialQ a taxei aferente, opteazR pentru taxarea operaSiunilor
prevTzute la art. 292 alin. (2) lit. e), la sau dupU data
aderVrii, prin excepWie de la prevederile art. 305, va ajusta
taxa deductibilX aferentY, conform normelor metodologice.
(7) În situaZia în care un bun imobil sau o parte a
acestuia, construit, achizi[ionat, transformat sau modernizat
înainte de data ader\rii, este transformat sau modernizat dup]
data ader^rii, iar valoarea fiec_rei transform`ri sau
modernizari efectuate dupb data adercrii depdeefte 20% din
valoarea bunului imobil sau a unei pgrhi a acestuia, exclusiv
valoarea terenului, dupi transformare sau modernizare, persoana

impozabil, care nu a avut dreptul la deducerea integral sau
parial a taxei aferente, opteaz pentru taxarea operaiunilor
prevzute la art. 292 alin. (2) lit. e), la sau dup data
aderrii, va ajusta taxa deductibil aferent , conform
prevederilor art. 305.
(8) Persoana impozabil care a avut dreptul la deducerea
integral sau par ial a taxei aferente unei construcii sau
unei pri din aceasta, terenului pe care este situat sau
oricrui altui teren care nu este construibil, construite,
achiziionate, transformate sau modernizate înainte de data
aderrii, i care, la sau dup data aderrii, nu opteaz pentru
taxarea operaiunilor prevzute la art. 292 alin. (2) lit. f) va
ajusta taxa deductibil aferent, în condiiile prevzute la
art. 305, dar perioada de ajustare este limitat la 5 ani.
(9) Persoana impozabil! care nu a avut dreptul la deducerea
integral" sau par#ial$ a taxei aferente unei construc%ii sau
unei p&r'i din aceasta, terenului pe care este situat( sau
oric)rui altui teren care nu este construibil, construite,
achizi*ionate, transformate sau modernizate înainte de data
ader+rii, ,i care opteaz- la sau dup. data ader/rii, pentru
taxarea opera0iunilor prev1zute la art. 292 alin. (2) lit. f) va
ajusta taxa deductibil2 aferent3 conform art. 305, dar perioada
de ajustare este limitat4 la 5 ani.
(10) În situa5ia în care o construc6ie sau o parte din
aceasta, terenul pe care este situat7 sau orice alt teren care
nu este construibil, construite, achizi8ionate, transformate sau
modernizate înainte de data ader9rii, sunt transformate sau
modernizate dup: data ader;rii, iar valoarea fiec<rei
transform=ri sau moderniz>ri efectuate dup? data ader@rii nu
depABeCte 20% din valoarea construcDiei, exclusiv valoarea
terenului, dupE transformare sau modernizare, prin excepFie de
la prevederile art. 305, persoana impozabilG, care a avut
dreptul la deducerea integralH sau parIialJ a taxei aferente, nu
opteazK pentru taxarea operaLiunilor prevMzute la art. 292 alin.
(2) lit. f), la sau dupN data aderOrii, va ajusta taxa dedusP
înainte Qi dupR data aderSrii, conform art. 305, dar perioada de
ajustare este limitatT la 5 ani.
(11) În situaUia în care o construcVie sau o parte din
aceasta, terenul pe care este situatW sau orice alt teren care
nu este construibil, construite, achiziXionate, transformate sau
modernizate înainte de data aderYrii, sunt transformate sau
modernizate dupZ data ader[rii, iar valoarea fiec\rei
transform]ri sau moderniz^ri efectuate dup_ data ader`rii
depabecte 20% din valoarea construcdiei, exclusiv valoarea
terenului, dupe transformare sau modernizare, persoana
impozabilf, care a avut dreptul la deducerea integralg sau
parhiali a taxei aferente, nu opteazj pentru taxarea

operaiunilor prevzute la art. 292 alin. (2) lit. f), la sau
dup data aderrii, va ajusta taxa dedus înainte i dup data
aderrii, conform art. 305.
(12) În situaia în care o construc ie sau o parte din
aceasta, terenul pe care este situat sau orice alt teren care
nu este construibil, construite, transformate sau modernizate
înainte de data ader rii, sunt transformate sau modernizate dup
data ader rii, iar valoarea fiecrei transformri sau
modernizri efectuate dup data aderrii nu depete 20% din
valoarea construciei, exclusiv valoarea terenului, dup
transformare sau modernizare, persoana impozabil, care nu a
avut dreptul la deducerea integral sau parial a taxei
aferente, opteaz pentru taxarea operaiunilor prevzute la art.
292 alin. (2) lit. f), la sau dup data ader rii, va ajusta taxa
nededus! înainte "i dup# data ader$rii, conform art. 305, dar
perioada de ajustare este limitat% la 5 ani.
(13) În situa&ia în care o construc'ie sau o parte din
aceasta, terenul pe care este situat( sau orice alt teren care
nu este construibil, construite, achizi)ionate, transformate sau
modernizate înainte de data ader*rii, sunt transformate sau
modernizate dup+ data ader,rii, iar valoarea fiec-rei
transform.ri sau moderniz/ri efectuate dup0 data ader1rii
dep23e4te 20% din valoarea construc5iei, exclusiv valoarea
terenului, dup6 transformare sau modernizare, prin excep7ie de
la prevederile art. 305, persoana impozabil8, care nu a avut
dreptul la deducerea integral9 sau par:ial; a taxei aferente,
opteaz< pentru taxarea opera=iunilor prev>zute la art. 292 alin.
(2) lit. f) la sau dup? data ader@rii, va ajusta taxa nededusA
înainte Bi dupC data aderDrii, conform art. 305.
(14) Prevederile alin. (8)-(13) nu sunt aplicabile în cazul
livrErii unei construcFii noi sau a unei pGrHi din aceasta,
astfel cum este definitI la art. 292 alin. (2) lit. f).
(15) În cazul contractelor de vânzare de bunuri cu plata în
rate, încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006
inclusiv, care se deruleazJ Ki dupL data aderMrii,
exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente dupN data
aderOrii intervine la fiecare dintre datele specificate în
contract pentru plata ratelor. În cazul contractelor de leasing
încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv,
Pi care se deruleazQ Ri dupS data aderTrii, dobânzile aferente
ratelor scadente dupU data aderVrii nu se cuprind în baza de
impozitare a taxei.
(16) În cazul bunurilor mobile corporale introduse în WarX
înainte de data aderYrii de societZ[ile de leasing, persoane
juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, \i care au
fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la

plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a
taxei pe valoarea adugat , dac sunt achiziionate dup data
aderrii de ctre utilizatori, se vor aplica reglementrile în
vigoare la data intrrii în vigoare a contractului.
(17) Obiectivele de investi ii finalizate printr-un bun de
capital, al c ror an urm tor celui de punere în func iune este
anul ader rii României la Uniunea European, se supun regimului
de ajustare a taxei deductibile prevzut la art. 305.
(18) Certificatele de scutire de tax eliberate pân la data
aderrii pentru livrri de bunuri i prestri de servicii
finanate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate
de guverne strine, de organisme internaionale i de
organizaii nonprofit i de caritate din strintate i din ar
sau de persoane fizice î!i p"streaz# valabilitatea pe perioada
derul$rii obiectivelor. Nu sunt admise supliment%ri ale
certificatelor de scutire dup& data de 1 ianuarie 2007.
(19) În cazul contractelor ferme, încheiate pân' la data de
31 decembrie 2006 inclusiv, se aplic( prevederile legale în
vigoare la data intr)rii în vigoare a contractelor, pentru
urm*toarele opera+iuni:
a) activit,-ile de cercetare-dezvoltare .i inovare pentru
realizarea programelor, subprogramelor /i proiectelor, precum 0i
a ac1iunilor cuprinse în Planul na2ional de cercetare-dezvoltare
3i inovare, în programele-nucleu 4i în planurile sectoriale
prev5zute de Ordonan6a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
7tiin8ific9 :i dezvoltarea tehnologic;, aprobat< cu modific=ri
>i complet?ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific@rile Ai
completBrile ulterioare, precum Ci activitDEile de cercetaredezvoltare Fi inovare finanGate în parteneriat internaHional,
regional Ii bilateral;
b) lucrJrile de construcKii, amenajLri, reparaMii Ni
întreOinere la monumentele care comemoreazP combatanQi, eroi,
victime ale rRzboiului Si ale RevoluTiei din decembrie 1989.
(20) Actelor adiUionale la contractele prevVzute la alin.
(19), încheiate dupW data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, le sunt
aplicabile prevederile legale în vigoare dupX data aderYrii.
(21) Pentru garanZiile de bun[ execu\ie re]inute din
contravaloarea lucr^rilor de construc_ii-montaj, eviden`iate ca
atare în facturi fiscale pâna la data de 31 decembrie 2006
inclusiv, se aplicb prevederile legale în vigoare la data
constituirii garanciilor respective, în ceea ce privedte
exigibilitatea taxei pe valoarea adeugatf.
(22) Pentru lucrgrile imobiliare care se finalizeazh într-un
bun imobil, pentru care antreprenorii generali au optat, înainte

de data de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei s se efectueze la
data livr rii bunului imobil, se aplic prevederile legale în
vigoare la data la care i-au exprimat aceast opiune.
(23) Asocierile în participaiune dintre persoane impozabile
române i persoane impozabile stabilite în strin tate sau
exclusiv din persoane impozabile stabilite în str in tate,
înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea adugat, pân la
data de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislaiei în
vigoare la data constituirii, se consider persoane impozabile
distincte i rmân înregistrate în scopuri de TVA, pân la data
finalizrii contractelor pentru care au fost constituite.
(24) Operaiunile efectuate de la data aderrii în baza unor
contracte în derulare la aceast dat vor fi supuse prevederilor
prezentului titlu, cu excepiile prevzute de prezentul articol
i de art. 333.
(25) În cazul bunurilor furate pentru care s-a ajustat taxa
pe valoarea adugat în cursul anului 2013, persoana impozabil
poate anula ajustarea efectuat! la data la care furtul este
dovedit prin hot"râre judec#toreasc$ definitiv%.
ART. 333
Opera&iuni efectuate înainte 'i de la data ader(rii
(1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au
fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prev)zute la
art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau într-un regim similar în
Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data ader*rii, pân+
la ie,irea bunurilor din aceste regimuri, atunci când
respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spa-iul
european, a.a cum era acesta înaintea datei ader/rii:
a) au intrat în România înaintea datei ader0rii; 1i
b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în
România; 2i
c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei
ader3rii.
(2) Apari4ia oric5ruia dintre evenimentele de mai jos la sau
dup6 data ader7rii se va considera ca import în România:
a) ie8irea bunurilor în România din regimul de admitere
temporar9 în care au fost plasate înaintea datei ader:rii în
condi;iile men<ionate la alin. (1), chiar dac= nu au fost
respectate prevederile legale;
b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale
suspensive în care au fost plasate înaintea datei ader>rii, în
condi?iile prev@zute la alin. (1), chiar dacA nu au fost
respectate prevederile legale;
c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit
iniBiate în România înaintea datei aderCrii, în scopul livrDrii

de bunuri cu plata în România înaintea datei aderrii, de c tre
o persoan impozabil care acioneaz ca atare. Livrarea de
bunuri prin pot va fi considerat în acest scop procedur
intern de tranzit;
d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern
ini iate înaintea datei ader rii;
e) orice neregul sau înclcare a legii, svârit în
România în timpul unei proceduri interne de tranzit iniiate în
condiiile prevzute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de
tranzit extern prevzute la lit. d);
f) utilizarea în România, de la data aderrii, de ctre
orice persoan, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei
aderrii, din Bulgaria sau din teritoriul european, aa cum era
acesta înaintea datei aderrii, dac:
1. livrarea bunurilor a fost scutit sau era probabil c va
fi scutit, în condi iile prev!zute la art. 294 alin. (1) lit.
a) "i b); #i
2. bunurile nu au fost importate înaintea datei ader$rii, în
Bulgaria sau în spa%iul european, astfel cum era acesta înaintea
datei ader&rii.
(3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre
situa'iile men(ionate la alin. (2), nu exist) niciun fapt
generator de tax* dac+:
a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara
teritoriului european, astfel cum este acesta de la data
ader,rii; sau
b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu
reprezint- mijloace de transport .i sunt reexpediate sau
transportate c/tre statul membru din care au fost exportate
c1tre persoana care le-a exportat; sau

0i

c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a),
reprezint2 mijloacele de transport care au fost achizi3ionate
sau importate înaintea datei ader4rii, în condi5iile generale de
impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt stat membru
din teritoriul european, astfel cum era acesta înaintea datei
ader6rii, 7i/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata
taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului.
Aceast8 condi9ie se consider: îndeplinit; atunci când data
primei utiliz<ri a respectivelor mijloace de transport este
anterioar= datei de 1 ianuarie 1999 >i suma taxei datorate la
import este nesemnificativ?, conform prevederilor din normele
metodologice.

ART. 334
Directive transpuse
Prezentul titlu transpune Directiva 2006/112/CE a
Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adugat , publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 347 din
11 decembrie 2006, Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19
octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a
articolului 143 literele (b) i (c) din Directiva 2006/112/CE în
ceea ce privete scutirea de la taxa pe valoarea adugat a
anumitor importuri finale de bunuri, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 292/5 din 10
noiembrie 2009, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20
decembrie 2007 privind scutirea de tax pe valoarea ad ugat
i
de accize pentru bunurile importate de c tre persoanele care
c ltoresc din ri tere, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 346 din 29 decembrie 2007,
Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind
scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu
caracter necomercial din ri tere, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 286 din 17
octombrie 2006, Directiva 86/560/CEE - a treisprezecea directiv
a Consiliului Comunitilor Europene din 17 noiembrie 1986
privind armonizarea legislaiilor statelor membre referitoare la
impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei
pe valoarea adugat persoanelor impozabile care nu sunt
stabilite pe teritoriul Comunitii, publicat în Jurnalul
Oficial al Comunit !ilor Europene (JOCE), seria L nr. 326 din 21
noiembrie 1986, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12
februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind
rambursarea taxei pe valoarea ad"ugat#, prev$zut% în Directiva
2006/112/CE, c&tre persoane impozabile stabilite în alt stat
membru decât statul membru de rambursare, publicat' în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 44 din 20
februarie 2008.
Anexe la normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VII din Codul fiscal
TITLUL VIII
Accize (i alte taxe speciale
CAP. I
Regimul accizelor armonizate
SEC)IUNEA 1
Dispozi*ii generale
ART. 335

Sfera de aplicare
(1) Accizele armonizate sunt venituri datorate la bugetul
statului i care se colecteaz conform prevederilor prezentului
capitol.
(2) Accizele armonizate, denumite în continuare accize, sunt
taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului
urm toarelor produse:
a) alcool i buturi alcoolice prevzute la seciunea a 4-a;
b) tutun prelucrat prevzut la seciunea a 5-a;
c) produse energetice i energie electric prev zute la
sec iunile a 6-a i a 7-a.
ART. 336
Definiii
În înelesul prezentului capitol, termenii i expresiile de
mai jos au urmtoarele semnificaii:
1. accize percepute reprezint accizele stabilite i
înregistrate în evidenele contabile ale pltitorului de accize
i care urmeaz a fi virate la bugetul de stat în termenele
prevzute de prezentul capitol;
2. antrepozitarul autorizat este persoana fizic sau
juridic autorizat de autoritatea competent, în cadrul
activitii sale, s produc!, s" transforme, s# de$in%, s&
primeasc' sau s( expedieze produse accizabile în regim suspensiv
de accize într-un antrepozit fiscal;
3. antrepozitul fiscal este locul în care produsele
accizabile sunt produse, transformate, de)inute, primite sau
expediate în regim suspensiv de accize de c*tre un antrepozitar
autorizat în cadrul activit+,ii sale, în condi-iile prev.zute de
prezentul capitol;
4. autoritatea competent/ reprezint0:
a) direc1iile generale regionale ale finan2elor publice,
Direc3ia general4 de administrare a marilor contribuabili,
denumite în continuare autoritate fiscal5 teritorial6;
b) structura cu atribu7ii de monitorizare, control 8i/sau
solu9ionare a contesta:iilor din cadrul Ministerului Finan;elor
Publice - aparat central, denumit< în continuare autoritate
fiscal= central>;
c) structura cu atribu?ii în elaborarea legisla@iei privind
regimul accizelor din cadrul Ministerului FinanAelor Publice aparat central, denumitB în continuare autoritate fiscalC
centralD;
d) structurile de specialitate din cadrul DirecEiei Generale
a VFmilor, denumite în continuare autoritate vamalG centralH sau
teritorialI, dupJ caz;

e) direciile regionale vamale sau birourile vamale de
interior i/sau birourile vamale de frontier, denumite în
continuare autoritate vamal teritorial;
(la 24-07-2017 Punctul 4. din Articolul 336 , Sectiunea 1 ,
Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 40,
Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
5. codul NC reprezint poziia tarifar, subpozi ia tarifar
sau codul tarifar, a a cum este prev zut /prevzut în
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987
privind Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal
Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul
produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de
câte ori intervin modificri în nomenclatura combinat a
Tarifului Vamal Comun, corespondena dintre codurile NC
prevzute în prezentul capitol i noile coduri NC se realizeaz
potrivit prevederilor din normele metodologice;
6. consumator final de gaz natural/energie electric
reprezint persoana fizic sau juridic care nu este supus
obligaiei de liceniere de c tre autoritatea de reglementare
competent! "i care utilizeaz# aceste produse;
7. denaturarea reprezint$ opera%iunea/procesul prin care
alcoolului etilic sau produselor alcoolice li se adaug&
substan'ele prev(zute prin normele metodologice astfel încât
acestea s) devin* improprii consumului uman;
8. destinatar înregistrat înseamn+ persoana fizic, sau
juridic- autorizat. de autoritatea competent/ s0 primeasc1, în
cadrul activit23ii sale, produse accizabile care se deplaseaz4
în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru;
9. expeditor înregistrat înseamn5 persoana fizic6 sau
juridic7 autorizat8 de autoritatea competent9 din statul membru
în care are loc importul, în cadrul activit:;ii sale, exclusiv
s< expedieze în regim suspensiv de accize produsele accizabile
puse în liber= circula>ie în conformitate cu art. 79 din
Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie
1992 de restituire a Codului Vamal Comunitar;
10. grad alcoolic reprezint? propor@ia de alcool absolut,
exprimatA în procente volumetrice mBsuratC la temperatura de
20°C, conDinutE într-o soluFie hidroalcoolicG;
11. gradul Plato reprezintH cantitatea de zaharuri exprimatI
în grame, conJinutK în 100 g de soluLie mMsuratN la origine la
temperatura de 20°/4°C aferentO berii, respectiv bazei de bere
din amestecul cu bPuturi nealcoolice;

12. hectolitru alcool pur reprezint 100 litri alcool etilic
rafinat, cu concentraia alcoolic de 100% în volum, msurai la
temperatura de 20°C, coninut într-o cantitate dat de produs
alcoolic;
13. importator autorizat înseamn persoana fizic sau
juridic autorizat de autoritatea competent s importe, în
cadrul activit ii sale, produse accizabile supuse marcrii prin
banderole sau timbre;
14. import de produse accizabile înseamn intrarea pe
teritoriul Uniunii Europene de produse accizabile, cu excepia
cazului în care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Uniunii
Europene, sunt plasate sub un regim sau sub o procedur vamal
suspensiv, precum i ieirea lor dintr-un regim ori o procedur
vamal suspensiv;
15. marcajele reprezint hârtii de valoare cu regim special,
respectiv timbre i banderole, care se tipresc de ctre
Compania Naional "Imprimeria Na ional!" - S.A.;
16. marcatori "i coloran#i reprezint$ substan%ele utilizate
pentru marcarea &i colorarea produselor energetice;
17. operator economic reprezint' persoana juridic( ce
desf)*oar+ activit,-i cu produse accizabile;
18. procedur. vamal/ suspensiv0 sau regim vamal suspensiv
înseamn1 oricare dintre procedurile speciale prev2zute de
Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al c3ror obiect îl constituie
m4rfurile necomunitare în momentul intr5rii pe teritoriul vamal
al Uniunii Europene, depozitarea temporar6, zonele libere sau
antrepozitele libere, precum 7i oricare dintre procedurile
prev8zute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest regulament;
19. produc9ia :i transformarea produselor accizabile
reprezint; orice opera<iune prin care aceste produse sunt
fabricate, procesate sau transformate sub orice form=, inclusiv
opera>iunile de îmbuteliere ?i ambalare a produselor accizabile
în vederea eliber@rii pentru consum, precum Ai operaBiunile de
extracCie a produselor energetice;
20. produsele accizabile sunt produsele prevDzute la art.
335 alin. (2), supuse reglementErilor privind accizele potrivit
prezentului capitol;
21. regim suspensiv de accize înseamnF un regim fiscal
aplicat producerii, transformGrii, deHinerii sau deplasIrii de
produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al
unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;
22. stat membru Ji teritoriul unui stat membru înseamnK
teritoriul fiecLrui stat membru al Uniunii Europene cMruia i se
aplicN Tratatul, în conformitate cu art. 52 din Tratatul privind
Uniunea EuropeanO Pi art. 355 din Tratatul privind funcQionarea
Uniunii Europene, cu excepRia teritoriilor terSe;

23. supraveghere fiscal în domeniul accizelor reprezint
aciunile i/sau procedurile de intervenie ale autoritii
competente pentru prevenirea, combaterea i sancionarea fraudei
fiscale;
24. teritorii ter e înseamn teritoriile prev zute la art.
337 alin. (1) i (2);
25. Tratat înseamn Tratatul privind Uniunea European i
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
26. ar ter înseamn orice stat sau teritoriu cruia nu i
se aplic Tratatul;
27. Uniunea European i teritoriul Uniunii Europene
înseamn teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite
la pct. 22;
28. utilizator final înseamn persoana fizic sau juridic
autorizat de autoritatea competent, potrivit prevederilor din
normele metodologice, s primeasc!, în cadrul activit"#ii sale,
produse accizabile în regim de exceptare/scutire de la plata
accizelor destinate a fi utilizate în scopurile prev$zute de
aceste regimuri.
ART. 337
Teritorii ter%e
(1) Sunt considerate teritorii ter&e urm'toarele teritorii
care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene:
a) insulele Canare;
b) teritoriile franceze men(ionate la art. 349 )i art. 355
alin. (1) din Tratatul privind func*ionarea Uniunii Europene;
c) insulele Aland;
d) insulele Anglo-Normande (Channel Islands).
(2) Sunt considerate teritorii ter+e ,i teritoriile care
intr- sub inciden.a art. 355 alin. (3) din Tratatul privind
func/ionarea Uniunii Europene, precum 0i urm1toarele teritorii
care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene:
a) insula Helgoland;
b) teritoriul Busingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;
f) Campione d'Italia;
g) apele italiene ale lacului Lugano.
(3) Opera2iunile cu produse accizabile efectuate provenind
din sau având ca destina3ie:
a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplas4ri dinspre sau
c5tre Fran6a;

b) San Marino sunt tratate ca deplasri dinspre sau c tre
Italia;
c) zonele Akrotiri i Dhekelia aflate sub suveranitatea
Regatului Unit sunt tratate ca deplasri dinspre sau ctre
Cipru;
d) insula Man sunt tratate ca deplasri dinspre sau ctre
Regatul Unit;
e) Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) sunt tratate
ca deplasri dinspre sau c tre Germania.
(4) Formalit ile stabilite prin dispozi iile vamale
comunitare cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal
al Uniunii Europene se aplic în mod corespunztor intrrii
produselor accizabile pe teritoriul Uniunii Europene care provin
din unul dintre teritoriile menionate la alin. (1).
(5) Formalitile stabilite prin dispoziiile vamale
comunitare cu privire la ieirea produselor din teritoriul vamal
al Uniunii Europene se aplic corespunztor ieirii produselor
accizabile de pe teritoriul Uniunii Europene care au ca
destinaie unul dintre teritoriile menionate la alin. (1).
ART. 338
Faptul generator
Produsele accizabile sunt supuse regimului accizelor la
momentul:
a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la
momentul extraciei acestora, pe teritoriul Uniunii Europene;
b) importului acestora pe teritoriul Uniunii Europene.
ART. 339
Exigibilitatea
(1) Accizele devin exigibile în momentul eliberrii pentru
consum i în statul membru în care se face eliberarea pentru
consum.
(2) Condiiile de exigibilitate i nivelul accizelor
aplicabile sunt cele în vigoare la data la care accizele devin
exigibile în statul membru în care are loc eliberarea pentru
consum.
ART. 340
Eliberarea pentru consum
(1) În înelesul prezentului capitol, eliberarea pentru
consum reprezint :
a) ie!irea produselor accizabile, inclusiv neregulamentar",
dintr-un regim suspensiv de accize;

b) deinerea de produse accizabile în afara unui regim
suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în
conformitate cu dispozi iile prezentului capitol;
c) producerea de produse accizabile, inclusiv
neregulamentar, în afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, inclusiv neregulamentar,
cu excepia cazului în care produsele accizabile sunt plasate,
imediat dup import, în regim suspensiv de accize;
e) utilizarea de produse accizabile în interiorul
antrepozitului fiscal altfel decât ca materie prim.
(2) Eliberare pentru consum se consider i deinerea în
scopuri comerciale de c tre o persoan a produselor accizabile
care au fost eliberate în consum în alt stat membru i pentru
care accizele nu au fost percepute în România.
(3) Momentul eliber rii pentru consum este:
a) în situa iile prevzute la art. 401 alin. (2) lit. a)
pct. 2, momentul primirii produselor accizabile de ctre
destinatarul înregistrat;
b) în situaiile prevzute la art. 401 alin. (2) lit. a)
pct. 4, momentul primirii produselor accizabile de ctre
beneficiarul scutirii prevzute la art. 395;
c) în situaiile prevzute la art. 401 alin. (3), momentul
primirii produselor accizabile la locul de livrare direct.
(4) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi
scutit sau exceptat de la plata accizelor, utilizarea în orice
scop care nu este în conformitate cu scutirea, respectiv
exceptarea atrage obligaia de plat a accizelor.
(5) În cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu
au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se consider
atunci când produsul energetic este oferit spre vânzare ori este
utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru
înclzire.
(6) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a
fost anterior exigibil, se consider eliberare pentru consum
atunci când produsul accizabil este deinut într-un antrepozit
fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizaia.
Acciza devine exigibil la data la care decizia de revocare a
autoriza iei de antrepozit fiscal produce efecte ori la data
comunic!rii deciziei de anulare a autoriza"iei de antrepozit
fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru
consum.
(7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a
fost anterior exigibil#, se consider$ eliberare pentru consum
atunci când produsul accizabil este de%inut într-un antrepozit

fiscal pentru care autorizaia a expirat i nu a fost emis o
nou autorizaie, sub rezerva art. 365 alin. (8).
(8) În sensul prevederilor alin. (6), prin produse
accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se înelege produse
accizabile care îndeplinesc condiiile legale de comercializare.
(9) Nu se consider eliberare pentru consum micarea
produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condi iile
prev zute în sec iunea a 16-a, c tre:
a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat
membru;
b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;
c) un teritoriu din afara teritoriului Uniunii Europene.
(10) Distrugerea total sau pierderea iremediabil a
produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize,
inclusiv dintr-o cauz ce ine de natura produselor sau ca
urmare a unui caz fortuit ori de for major sau ca o
consecin a autorizrii de ctre autoritatea competent, nu
este considerat eliberare pentru consum.
(11) În sensul prezentului capitol, produsele sunt
considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când
devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea total
sau pierderea iremediabil a produselor accizabile trebuie
dovedit autoritii competente.
(12) Nu se consider eliberare pentru consum deplasarea
produselor energetice din antrepozitul fiscal în vederea
aliment rii navelor sau aeronavelor care au ca destina!ie un
teritoriu din afara teritoriului Uniunii Europene, fiind
asimilat" unei opera#iuni de export. De asemenea, opera$iunea de
alimentare cu produse energetice a navelor sau aeronavelor care
au ca destina%ie un teritoriu din afara teritoriului Uniunii
Europene este asimilat& unei opera'iuni de export.
ART. 341
Pl(titori de accize
(1) Persoana pl)titoare de accize care au devenit exigibile
este:
a) în ceea ce prive*te ie+irea de produse accizabile dintrun regim suspensiv de accize, astfel cum este prev,zut- la art.
340 alin. (1) lit. a):
1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau
orice alt. persoan/ care elibereaz0 produsele accizabile din
regimul suspensiv de accize ori pe seama c1reia se efectueaz2
aceast3 eliberare, iar, în cazul ie4irii neregulamentare din
antrepozitul fiscal, orice alt5 persoan6 care a participat la
aceast7 ie8ire;

2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasri a
produselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfel cum
este definit la art. 412 alin. (1), (2) i (4): antrepozitarul
autorizat, expeditorul înregistrat sau orice alt persoan care
a garantat plata accizelor în conformitate cu art. 348 alin. (1)
i (2), precum i orice persoan care a participat la ieirea
neregulamentar
i care avea cuno tin
sau care ar fi trebuit
s aib cunotin în mod normal de caracterul neregulamentar al
acestei ieiri;
b) în ceea ce privete deinerea unor produse accizabile,
astfel cum este prevzut la art. 340 alin. (1) lit. b),
persoana care deine produsele accizabile sau orice alt
persoan implicat în deinerea acestora;
c) în ceea ce privete producerea unor produse accizabile,
astfel cum este prevzut la art. 340 alin. (1) lit. c),
persoana care produce produsele accizabile sau, în cazul unei
produc ii neregulamentare, orice alt! persoan" implicat# în
producerea acestora;
d) în ceea ce prive$te importul unor produse accizabile,
astfel cum este prev%zut la art. 340 alin. (1) lit. d), persoana
care declar& produsele accizabile sau pe seama c'reia produsele
sunt declarate în momentul importului ori, în cazul unui import
neregulamentar, orice alt( persoan) implicat* în importul
acestora;
e) în cazurile prev+zute la art. 340 alin. (4)-(7), persoana
care determin, eliberarea pentru consum.
(2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate spl.teasc/ aceea0i datorie privind accizele, acestea sunt
obligate s1 pl2teasc3 în solidar acea datorie, iar fiecare
dintre aceste persoane poate fi urm4rit5 pentru întreaga
datorie.
SEC6IUNEA a 2-a
Nivelul 7i calculul accizelor
ART. 342
Nivelul accizelor
(1) Nivelul accizelor este prev8zut în anexa nr. 1, care
face parte integrant9 din prezentul titlu. Nivelul accizelor
aplicabil în anul 2017 este prev:zut în coloana 3 din anexa nr.
1. Începând cu anul 2018 inclusiv, nivelul accizelor aplicabil
de la data de 1 ianuarie a fiec;rui an, respectiv 1 aprilie a
fiec<rui an pentru =igarete este nivelul prev>zut în coloanele
4-8 din anexa nr. 1, actualizat conform prevederilor alin. (2).

(la 24-07-2017 Alineatul (1) din Articolul 342 , Sectiunea a 2a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 41,
Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(2) Cu excepia produselor accizabile care se reg sesc la
nr. crt. 6 din anexa nr. 1, nivelul accizelor prevzut în
coloanele 4-8 din anexa nr. 1 se actualizeaz cu creterea
preurilor de consum din ultimele 12 luni, calculat în luna
septembrie a anului anterior celui de aplicare, fa de perioada
octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicat oficial de
Institutul Na ional de Statistic pân la data de 15 octombrie.
Nivelul accizelor actualizat se public pe site-ul Ministerului
Finanelor Publice, pân cel mai târziu pe data de 20 octombrie
a fiecrui an.
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 342 , Sectiunea a 2a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 41,
Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplic în cazul în care în
ultimele 12 luni are loc scderea preurilor de consum,
calculat în luna septembrie a anului anterior celui de
aplicare, fa de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015,
comunicat oficial de Institutul Naional de Statistic pân la
data de 15 octombrie.
(4) Nivelul în lei al accizelor, obinut dup efectuarea
actualizrii prev zute la alin. (2), se rotunje!te la nivel de
dou" zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimal# este
mai mic$ decât 5, %i prin majorare atunci când a treia zecimal&
este mai mare sau egal' cu 5.
(5) Nivelul accizelor prev(zut la nr. crt. 5-9 din anexa nr.
1 cuprinde )i contribu*ia pentru finan+area unor cheltuieli de
s,n-tate prev.zute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul s/n0t12ii, republicat3.
(6) Pentru b4uturile alcoolice, 5igaretele, 6ig7rile 8i
9ig:rile de foi, nivelul accizelor prev;zut la nr. crt. 1-7 din
anexa nr. 1 cuprinde <i cota de 1% datorat= Ministerului
Tineretului >i Sportului, prev?zut@ în Legea educaAiei fizice Bi
sportului nr. 69/2000, cu modificCrile Di completErile
ulterioare.
(7) Pentru produsele energetice pentru care nivelul
accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul se mFsoarG la o
temperaturH de 15°C.
(8) Pentru motorina destinatI utilizJrii în agriculturK se
poate aplica un nivel redus de accize. Nivelul Li condiMiile
privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotNrâre a

Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale.
(9) Este supus unui nivel al accizelor difereniat,
stabilit prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu
217,31 lei/ton, a nivelului standard prevzut pentru motorina
din anexa nr. 1, motorina utilizat drept carburant pentru motor
în urmtoarele scopuri:
a) transport rutier de mrfuri în cont propriu sau pentru
alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule
articulate destinate exclusiv transportului rutier de m rfuri i
cu o greutate brut maxim autorizat de cel puin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu
excepia transportului public local de persoane, cu un
autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva
2007/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5
septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor i remorcilor acestora, precum i a sistemelor,
componentelor i unitilor tehnice separate destinate
vehiculelor respective («Directiv cadru»).
(la 30-03-2018 Alineatul (9) din Articolul 342 , Sectiunea a 2a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 29,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(10) Reducerea nivelului accizelor prevzut la alin. (9)
se realizeaz prin restituirea sumelor reprezentând diferena
dintre nivelul standard al accizelor i nivelul accizelor
diferen iat prev!zut la alin. (9) c"tre operatorii economici
licen#ia$i în Uniunea European%. Condi&iile, procedura 'i
termenele de restituire se stabilesc prin hot(râre a Guvernului.
(la 30-03-2018 Alineatul (10) din Articolul 342 , Sectiunea a
2-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 29,
Articolul I din ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat, în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(11) În perioada 1 ianuarie-31 martie 2016 inclusiv, acciza
specific- pentru .igarete este de 333,37 lei/1.000 /igarete.
(12) Pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2017, acciza
total0 pentru 1igarete este de 435,58 lei/1.000 2igarete, acciza
minim3 este de 422,51 lei/1.000 4igarete, iar acciza specific5
se determin6 pe baza accizei totale 7i a accizei ad valorem
calculate prin aplicarea procentului legal asupra pre8ului mediu
ponderat de vânzare cu am9nuntul aferent anului 2015.

(13) În perioada 1 iulie 2017-31 martie 2018 inclusiv,
acciza specific pentru igarete este de 333,582 lei/1.000
igarete.
(la 24-07-2017 Articolul 342 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
I , Titlul VIII a fost completat de Punctul 42, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)



*) Not CTCE:
Conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.695 din 28 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 29 martie 2018,
nivelul accizei specifice la igarete în perioada 1 aprilie
2018-31 martie 2019 inclusiv este de 337,727 lei/1.000 igarete.



ART. 343
Calculul accizelor
(1) Calculul accizelor se efectueaz potrivit prevederilor
din normele metodologice.
(2) Pentru igarete, acciza datorat este egal cu suma
dintre acciza specific i acciza ad valorem.
(3) Nivelul accizelor pentru !igarete se actualizeaz" anual,
începând cu data de 1 aprilie, conform regulilor prev#zute la
art. 342 alin. (1), (2) $i (4), cu excep%ia situa&iei prev'zute
la alin. (3).
(4) Acciza ad valorem se calculeaz( prin aplicarea
procentului legal de 14% asupra pre)ului de vânzare cu am*nuntul
al +igaretelor eliberate pentru consum.
(5) Acciza specific, exprimat- în lei/1.000 de .igarete se
determin/ anual, pe baza pre0ului mediu ponderat de vânzare cu
am1nuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem 2i a
accizei totale al c3rei nivel este prev4zut în anexa nr. 1.
Aceast5 acciz6 specific7 se aprob8 prin ordin al ministrului
finan9elor publice care se public: în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cu cel pu;in 30 de zile înainte de intrarea
în vigoare a nivelului accizei totale.*)

<=>?@ABCDE
*) NotF CTCE:

Conform art. 1 din ORDINUL nr. 412 din 24 martie 2016,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016,
nivelul accizei specifice la Gigarete în perioada 1 aprilie
2016-31 decembrie 2016 este de 329,30 lei/1.000 Higarete.
Conform art. 1 din ORDINUL nr. 2.883 din 19 decembrie 2016,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 27 decembrie 2016,

nivelul accizei specifice la igarete în perioada 1 ianuarie
2017-31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 igarete.
Conform art. 1 din ORDINUL nr. 350 din 23 februarie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017,
nivelul accizei specifice la igarete în perioada 1 aprilie
2017-31 martie 2018 inclusiv este de 329,222 lei/1.000 igarete.
Conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.695 din 28 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 29 martie 2018,
nivelul accizei specifice la igarete în perioada 1 aprilie
2018-31 martie 2019 inclusiv este de 337,727 lei/1.000 igarete.





(6) Acciza datorat determinat potrivit alin. (2) nu poate
fi mai mic decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000
de igarete care este de 97% din nivelul accizei totale prevzut
în anexa nr. 1.
(7) Preul mediu ponderat de vânzare cu amnuntul se
calculeaz în funcie de valoarea total a tuturor cantitilor
de igarete eliberate pentru consum, pe baza preului de vânzare
cu amnuntul, incluzând toate taxele, împr it la cantitatea
total! de "igarete eliberate pentru consum. Acest pre# mediu
ponderat se stabile$te pân% pe data de 15 februarie a fiec&rui
an, pe baza datelor privind cantit'(ile totale de )igarete
eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic
precedent, *i se public+ pe site-ul Ministerului Finan,elor
Publice în termen de 15 zile de la data stabilirii.
(8) Pre-ul de vânzare cu am.nuntul pentru orice marc/ de
0igarete se stabile1te 2i se declar3 de c4tre persoana care
elibereaz5 pentru consum 6igaretele în România sau care import7
8igaretele 9i este adus la cuno:tin;a public<, în conformitate
cu cerin=ele prev>zute de normele metodologice.
(9) Este interzis? vânzarea de c@tre orice persoanA a
Bigaretelor pentru care nu s-au stabilit Ci declarat preDuri de
vânzare cu amEnuntul.
(10) PreFul de vânzare al Gigaretelor nu poate depHIi preJul
de vânzare cu amKnuntul declarat în vigoare la momentul
vânzLrii.
(11) Este interzisM vânzarea de Nigarete, de cOtre orice
persoanP, cQtre persoane fizice, la un preR mai mic decât preSul
de vânzare cu amTnuntul declarat.
SECUIUNEA a 3-a
ObligaViile plWtitorilor de accize
ART. 344
ResponsabilitXYile plZtitorilor de accize
(1) Pl[titorii de accize au obliga\ia de a se înregistra la
autoritatea competent].

(2) Orice pltitor de accize poart rspunderea pentru
calcularea corect i plata la termenul legal a accizelor ctre
bugetul de stat i pentru depunerea la termenul legal a
declaraiilor de accize la autoritatea competent, conform
prevederilor prezentului capitol.
ART. 345
Plata accizelor la bugetul de stat
(1) Termenul de plat a accizelor este pân la data de 25
inclusiv a lunii urm toare celei în care accizele devin
exigibile, cu excep ia cazurilor pentru care se prevede în mod
expres un alt termen de plat .
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1):
a) în cazul furnizorilor autorizai de energie electric sau
de gaz natural, termenul de plat a accizelor este pân la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei în care a avut loc
facturarea ctre consumatorul final. În cazul prevzut la art.
358 alin. (3), termenul de plat a accizelor este pân la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei în care a avut loc
autoconsumul;
b) în cazul importului unui produs accizabil, care nu este
plasat într-un regim suspensiv, momentul plii accizelor este
momentul înregistrrii declaraiei vamale de import;
c) orice persoan aflat în una dintre situaiile prev zute
la art. 340 alin. (4)-(7) are obliga!ia de a pl"ti accizele în
termen de 5 zile de la data la care acestea au devenit
exigibile;
d) în situa#iile prev$zute la art. 340 alin. (1) lit. b) %i
c) acciza se pl&te'te în ziua lucr(toare imediat urm)toare celei
în care a fost depus* declara+ia de accize.
(3) Livrarea produselor energetice prev,zute la art. 355
alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale ori din loca-ia în
care acestea au fost recep.ionate de c/tre destinatarul
înregistrat se efectueaz0 numai în momentul în care furnizorul
de1ine documentul de plat2 care s3 ateste virarea la bugetul de
stat a valorii accizelor aferente cantit45ii ce urmeaz6 a fi
facturat7. Cu ocazia depunerii declara8iei lunare de accize se
regularizeaz9 eventualele diferen:e dintre valoarea accizelor
virate la bugetul de stat de c;tre beneficiarii produselor, în
numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat,
<i valoarea accizelor aferente cantit=>ilor de produse
energetice efectiv livrate de ace?tia, în decursul lunii
precedente.
ART. 346

Depunerea declaraiilor de accize
(1) Orice pltitor de accize, cu excep ia importatorului
autorizat, are obligaia de a depune lunar la autoritatea
competent o declaraie de accize, indiferent dac se datoreaz
sau nu plata accizei pentru luna respectiv.
(2) Declara iile de accize se depun la autoritatea
competent de c tre pl titorii de accize pân pe data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei la care se refer declaraia.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), orice
persoan aflat în una dintre situaiile prevzute la art. 340
alin. (1) lit. b) i c) i art. 340 alin. (4)-(7) are obligaia
de a depune o declaraie de accize la autoritatea competent în
termen de 5 zile calendaristice de la data eliberrii pentru
consum.
(4) Orice pltitor de accize are obligaia de a depune anual
la autoritatea competent decontul privind accizele, conform
dispoziiilor legale privind obliga iile de plat! la bugetul de
stat, pân" la data de 30 aprilie a anului urm#tor celui de
raportare.
ART. 347
Documente fiscale
Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt
de$inute în afara antrepozitului fiscal, provenien%a trebuie s&
fie dovedit' conform prevederilor stabilite prin normele
metodologice.
ART. 348
Garan(ii
(1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat,
expeditorul înregistrat )i importatorul autorizat au obliga*ia
depunerii la autoritatea competent+ a unei garan,ii, la nivelul
stabilit conform prevederilor din normele metodologice, care sasigure plata accizelor ce pot deveni exigibile.
(2) În situa.ia în care antrepozitarul autorizat,
destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat sau
importatorul autorizat înregistreaz/ obliga0ii fiscale restante
administrate de A.N.A.F. cu mai mult de 30 de zile fa12 de
termenul legal de plat3, garan4ia se extinde 5i asupra acestor
obliga6ii de drept 7i f8r9 nicio alt: formalitate.
(3) Prin excep;ie de la prevederile alin. (1), garan<ia
poate fi depus= de proprietarul produselor accizabile sau, în
comun, de c>tre acesta ?i una dintre persoanele prev@zute la
alin. (1), în cazurile Ai în condiBiile stabilite prin normele
metodologice.

(4) În cazul antrepozitarilor autorizai, prin normele
metodologice se stabilesc niveluri minime i maxime ale
garan iilor, în funcie de natura i volumul produselor
accizabile ce urmeaz a fi realizate sau depozitate.
(5) Garania este valabil pe întreg teritoriul Uniunii
Europene.
(6) Tipul, modul de calcul, valoarea, durata i condi iile
de reducere a garan iei sunt prev zute în normele metodologice,
pe tipuri de activit i i grupe de produse.
(7) În cazul antrepozitarului autorizat care deine i
calitatea de expeditor înregistrat, condiiile i cuantumul
garaniei se stabilesc prin normele metodologice.
(8) Valoarea garaniei se analizeaz periodic, pentru a
reflecta orice schimbri în volumul afacerii sau ale nivelului
accizelor.
SECIUNEA a 4-a
Alcool i buturi alcoolice
ART. 349
Bere
(1) În înelesul prezentului capitol, bere reprezint orice
produs încadrat la codul NC 2203 sau orice produs care conine
un amestec de bere i de buturi nealcoolice, încadrat la codul
NC 2206, având, i într-un caz, i în altul, o concentra!ie
alcoolic" mai mare de 0,5% în volum.
(2) Pentru berea produs# de mici fabrici de bere
independente, a c$ror produc%ie în anul calendaristic precedent
nu a dep&'it 200.000 hl/an, iar pentru anul în curs
antrepozitarul autorizat declar( pe propria r)spundere c* va
produce o cantitate mai mic+ de 200.000 hl/an, se aplic, nivelul
redus al accizelor specifice prev-zut în anexa nr. 1. Pentru
micile fabrici de bere independente nou-înfiin.ate pentru care
antrepozitarul propus declar/ pe propria r0spundere c1 va
produce o cantitate mai mic2 de 200.000 hl/an se aplic3 nivelul
redus al accizelor specifice prev4zut în anexa nr. 1. Acela5i
regim se aplic6 7i pentru berea livrat8 pe teritoriul României
de c9tre mici fabrici de bere situate în alte state membre,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) În anul calendaristic urm:tor celui în care
antrepozitarul autorizat a realizat o produc;ie mai mare de
200.000 hl, acesta nu beneficiaz< de nivelul redus al accizelor.
(4) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respect= cele
declarate prin declara>ia pe propria r?spundere prev@zutA la
alin. (2), acesta este obligat la plata unei sume reprezentând
diferenBa dintre nivelul standard Ci nivelul redus al accizelor

prevzut pentru bere, aferent cantitii care depete 200.000
hl.
(5) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31
decembrie a anului în care s-a înregistrat depirea cantit ii
declarate i se pl tesc de c tre antrepozitarul autorizat pân
la data de 15 ianuarie a anului urmtor.
(6) Prin mic fabric de bere independent se înelege o
fabric de bere independent din punct de vedere legal i
economic de orice alt fabric de bere i care folosete cldiri
separate din punct de vedere fizic de orice alt fabric de bere
i care nu lucreaz sub licen !. Atunci când dou" sau mai multe
mici fabrici de bere coopereaz#, iar produc$ia lor anual% total&
nu dep'(e)te 200.000 hl, aceste fabrici de bere sunt considerate
o mic* fabric+ de bere independent, separat-.
(7) Antrepozitarul autorizat care produce .i alte b/uturi
alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specific0
redus1 prev2zut3 la alin. (2).
(8) Fiecare mic4 fabric5 de bere are obliga6ia de a depune
la autoritatea competent7, pân8 la data de 15 ianuarie a
fiec9rui an, o declara:ie pe propria r;spundere privind
cantitatea de bere pe care a produs-o în anul calendaristic
precedent <i/sau cantitatea de bere pe care urmeaz= s> o produc?
în anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(9) Este exceptat@ de la plata accizelor berea fabricatA de
persoana fizicB Ci consumatD de cEtre aceasta Fi membrii
familiei sale, cu condiGia sH nu fie vândutI.
ART. 350
Vinuri
(1) În înJelesul prezentului capitol, vinurile sunt:
a) vinuri liniKtite, care cuprind toate produsele încadrate
la codurile NC 2204 Li 2205, cu excepMia vinului spumos, aNa cum
este definit la lit. b), Oi care:
1. au o concentraPie alcoolicQ mai mare de 1,2% în volum,
dar care nu depRSeTte 15% în volum, Ui la care alcoolul conVinut
în produsul finit rezultW în întregime din fermentare; sau
2. au o concentraXie alcoolicY mai mare de 15% în volum, dar
care nu depZ[e\te 18% în volum, au fost ob]inute f^r_ nicio
îmbog`aire bi la care alcoolul concinut în produsul finit
rezultd în întregime din fermentare;
b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate
la codurile NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 ei 2205 fi care:
1. sunt prezentate în sticle închise cu dop tip ciupercg
fixat cu ajutorul leghturilor sau care sunt sub presiune egali

ori mai mare de 3 bari datorat dioxidului de carbon în soluie;

i

2. au o concentra ie alcoolic care depete 1,2% în volum,
dar care nu dep e te 15% în volum, i la care alcoolul con inut
în produsul finit rezult în întregime din fermentare.
(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de
persoana fizic i consumat de ctre aceasta i membrii familiei
sale, cu condiia s nu fie vândut.
ART. 351
Buturi fermentate, altele decât bere i vinuri
(1) În înelesul prezentului capitol, buturile fermentate,
altele decât bere i vinuri, reprezint:
a) buturi fermentate linitite, care se încadreaz la
codurile NC 2204 i 2205 i care nu sunt prevzute la art. 350,
precum i toate produsele încadrate la codurile NC 2206, cu
excep!ia altor b"uturi fermentate spumoase, a#a cum sunt
definite la lit. b), $i a produsului prev%zut la art. 349,
având:
1. o concentra&ie alcoolic' ce dep()e*te 1,2% în volum, dar
nu dep+,e-te 10% în volum; sau
2. o concentra.ie alcoolic/ ce dep01e2te 10% în volum, dar
nu dep34e5te 15% în volum, 6i la care alcoolul con7inut în
produsul finit rezult8 în întregime din fermentare;
b) b9uturi fermentate spumoase, care se încadreaz: la
codurile NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29
10 ;i 2205, care nu intr< sub inciden=a art. 350 >i care sunt
prezentate în sticle închise cu dop tip ciuperc? fixat cu
ajutorul leg@turilor sau care sunt sub presiune egalA ori mai
mare de 3 bari datoratB dioxidului de carbon în soluCie Di care:
1. au o concentraEie alcoolicF care depGHeIte 1,2% în volum,
dar nu depJKeLte 13% în volum; sau
2. au o concentraMie alcoolicN care depOPeQte 13% în volum,
dar nu depRSeTte 15% în volum, Ui la care alcoolul conVinut în
produsul finit rezultW în întregime din fermentare.
(2) Sunt exceptate de la plata accizelor bXuturile
fermentate, altele decât bere Yi vinuri, fabricate de persoana
fizicZ [i consumate de c\tre aceasta ]i membrii familiei sale,
cu condi^ia s_ nu fie vândute.

ART. 352
Produse intermediare
(1) În înelesul prezentului capitol, produsele intermediare
reprezint toate produsele care au o concentra ie alcoolic ce
depete 1,2% în volum, dar nu depe te 22% în volum, i care
se încadreaz la codurile NC 2204, 2205 i 2206, dar care nu
intr sub incidena art. 349-351.
(2) De asemenea, se consider produse intermediare i:
a) orice butur fermentat linitit prevzut la art. 351
alin. (1) lit. a), care are o concentraie alcoolic ce
depete 5,5% în volum i care nu rezult în întregime din
fermentare;
b) orice butur fermentat! spumoas" prev#zut$ la art. 351
alin. (1) lit. b), care are o concentra%ie alcoolic& ce
dep'(e)te 8,5% în volum *i care nu rezult+ în întregime din
fermentare.
ART. 353
Alcool etilic
(1) În în,elesul prezentului capitol, alcool etilic
reprezint-:
a) toate produsele care au o concentra.ie alcoolic/ ce
dep01e2te 1,2% în volum 3i care sunt încadrate la codurile NC
2207 4i 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintrun produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
b) produsele care au o concentra5ie alcoolic6 ce dep78e9te
22% în volum :i care sunt cuprinse în codurile NC 2204, 2205 ;i
2206;
c) <uic= >i rachiuri de fructe;
d) b?uturi spirtoase potabile care con@in produse, în
soluAie sau nu.
(2) Buica Ci rachiurile de fructe destinate consumului
propriu al gospodDriilor individuale, în limita unei cantitEFi
echivalente de cel mult 0,50 hl de alcool pur/an pentru fiecare
gospodGrie individualH, se accizeazI prin aplicarea unei cote de
50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu
condiJia sK nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele
metodologice.
(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a
cLror producMie proprie în anul calendaristic precedent nu a
depNOit 10 hl alcool pur, iar pentru anul în curs antrepozitarul
autorizat declarP pe propria rQspundere cR va avea o producSie
proprie mai micT de 10 hl alcool pur, se aplicU nivelul redus al
accizelor specifice prevVzut în anexa nr. 1. Pentru micile
distilerii nou-înfiinWate pentru care antrepozitarul propus

declar pe propria r spundere c va avea o producie proprie mai
mic de 10 hl alcool pur/an se aplic nivelul redus al accizelor
specifice prevzut în anexa nr. 1. Producia proprie nu include
cantit ile de alcool pur realizate în sistem de prest ri de
servicii pentru gospod riile individuale. Acela i regim se
aplic i pentru alcoolul etilic livrat pe teritoriul României
de ctre micile distilerii situate în alte state membre,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(4) În anul calendaristic urmtor celui în care
antrepozitarul autorizat a realizat o producie proprie mai mare
de 10 hl alcool pur, acesta nu beneficiaz de nivelul redus al
accizelor.
(5) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respect cele
declarate în declaraia pe propria rspundere prevzut la alin.
(3), acesta este obligat la plata unei sume reprezentând
diferena dintre nivelul standard i nivelul redus al accizelor
prevzut pentru alcool etilic, aferent cantitii de alcool
etilic pur care depe te 10 hl.
(6) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31
decembrie a anului în care s-a înregistrat dep!"irea cantit#$ii
declarate %i se pl&tesc de c'tre antrepozitarul autorizat pân(
la data de 15 ianuarie a anului urm)tor.
(7) Beneficiaz* de nivelul redus al accizelor micile
distilerii ale pomicultorilor care sunt independente din punct
de vedere juridic +i economic de orice alt, distilerie, nu
func-ioneaz. sub licen/a de produs a unei alte distilerii 0i
care îndeplinesc condi1iile prev2zute de normele metodologice.
SEC3IUNEA a 5-a
Tutun prelucrat
ART. 354
Tutun prelucrat
(1) În în4elesul prezentului capitol, tutun prelucrat
reprezint5:
a) 6igarete;
b) 7ig8ri 9i :ig;ri de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin t<iat, destinat rul=rii în >igarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se consider? @igarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare Ai care
nu sunt BigCri sau DigEri de foi, în sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de
hârtie de Figarete, prin simpla mânuire neindustrialG;

c) rulourile de tutun care se pot înf ura în hârtie de
igarete, prin simpla mânuire neindustrial;
d) orice produs care conine total sau parial alte
substane decât tutunul, dar care respect criteriile prevzute
la lit. a), b) sau c).

(3) Se consider
ig ri sau ig ri de foi, dac, având în
vedere proprietile acestora i ateptrile obinuite ale
clienilor, pot i au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare,
dup cum urmeaz:
a) rulourile de tutun cu un înveli exterior din tutun
natural;
b) rulourile de tutun cu umplutur mixt mrunit i cu
înveli exterior de culoarea obi!nuit" a unei #ig$ri de foi, din
tutun reconstituit, care acoper% în întregime produsul,
inclusiv, dup& caz, filtrul, cu excep'ia vârfului, în cazul
(ig)rilor de foi cu vârf, dac* masa unitar+, f,r- a include
filtrul sau mu.tiucul, nu este mai mic/ de 2,3 g 0i nici mai
mare de 10 g 1i circumferin2a a cel pu3in o treime din lungime
nu este mai mic4 de 34 mm;
c) produsele alc5tuite par6ial din alte substan7e decât
tutun 8i care îndeplinesc criteriile prev9zute la lit. a) :i b).
(4) Se consider; tutun de fumat:
a) tutunul t<iat sau f=râmi>at într-un alt mod, r?sucit ori
presat în buc@Ai Bi care poate fi fumat fCrD prelucrare
industrialE ulterioarF;
b) deGeuri de tutun puse în vânzare cu amHnuntul care nu
intrI sub incidenJa alin. (2) Ki (3) Li care pot fi fumate. În
sensul prezentului articol, deMeurile de tutun sunt considerate
ca fiind resturi de foi de tutun Ni produse secundare obOinute
la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun;
c) orice produs care constP total sau parQial din alte
substanRe decât tutunul, dar care îndeplineSte, pe de altT
parte, criteriile prevUzute la lit. a) sau b).
(5) Se considerV tutun de fumat fin tWiat, destinat rulXrii
în Yigarete:
a) tutunul de fumat aZa cum este definit la alin. (4),
pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezint[
particulele de tutun ce au o l\]ime de t^iere sub 1,5 mm;
b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate
o reprezint_ particulele de tutun care au o l`aime de tbiere de
1,5 mm sau mai mult, dacc tutunul de fumat este vândut ori
destinat vânzdrii pentru rularea în eigarete.

(6) Fr s contravin prevederilor alin. (2) lit. d) i
alin. (4) lit. c), produsele care nu conin tutun i care sunt
utilizate exclusiv în scopuri medicale nu sunt tratate ca tutun
prelucrat, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(7) Un rulou de tutun prevzut la alin. (2) este considerat,
pentru aplicarea accizei, ca dou igarete, atunci când are o
lungime, excluzând filtrul sau mu tiucul, mai mare de 8 cm, f r
s depeasc 11 cm, ca 3 igarete, excluzând filtrul sau
mutiucul, când are o lungime mai mare de 11 cm, fr s
depeasc 14 cm, i aa mai departe.
(8) Toi operatorii economici pltitori de accize pentru
tutunul prelucrat, potrivit prezentului capitol, au obligaia de
a prezenta autoritii competente liste cuprinzând date cu
privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, în
conformitate cu prevederile din normele metodologice.
SEC IUNEA a 6-a
Produse energetice
ART. 355
Produse energetice
(1) În în!elesul prezentului capitol, produsele energetice
sunt:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dac" acestea
sunt destinate utiliz#rii drept combustibil pentru înc$lzire sau
combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 %i de la 2704 la
2715;
c) produsele cu codurile NC 2901 &i 2902;
d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine
sintetic', dac( acestea sunt destinate utiliz)rii drept
combustibil pentru înc*lzire sau combustibil pentru motor;
e) produsele cu codul NC 3403;
f) produsele cu codul NC 3811;
g) produsele cu codul NC 3817;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dac+ acestea sunt
destinate utiliz,rii drept combustibil pentru înc-lzire sau
combustibil pentru motor.
(2) Intr. sub inciden/a prevederilor sec0iunilor a 9-a 1i a
16-a doar urm2toarele produse energetice:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dac3 acestea
sunt destinate utiliz4rii drept combustibil pentru înc5lzire sau
combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 6i
2707 50;

c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69.
Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710
19 29, prevederile seciunii a 16-a se aplic numai circula iei
comerciale în vrac;
d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepia 2711 11, 2711
21 i 2711 29;
e) produsele cu codul NC 2901 10;
f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
42, 2902 43 i 2902 44;
g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine
sintetic, dac acestea sunt destinate utiliz rii drept
combustibil pentru înc lzire sau combustibil pentru motor;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dac acestea sunt
destinate utiliz rii drept combustibil pentru înc lzire sau
combustibil pentru motor;
i) produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19
00 i 3811 90 00.
(3) Produsele energetice pentru care se datoreaz accize
sunt:
a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 i
2710 11 59;
b) benzina fr plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45 i 2710 11 49;
c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pân la 2710 19
49;
d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 i 2710 19 25;
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11
pân la 2711 19 00;
f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 i 2711 21 00;
g) pcura cu codurile NC de la 2710 19 61 pân la 2710 19
69;
h) crbunele i cocsul cu codurile NC 2701, 2702 i 2704.
(4) De asemenea, se datoreaz accize pentru produsele
energetice, altele decât cele prevzute la alin. (3), care sunt
destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept
combustibil pentru înclzire sau combustibil pentru motor.
Nivelul accizei se stabile te în func!ie de destina"ie la
nivelul aplicabil combustibilului pentru înc#lzire sau
combustibilului pentru motor echivalent.
(5) Produsele energetice prev$zute la alin. (3) lit. g) sau
asimilate acestora, dac% sunt destinate a fi utilizate, puse în
vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor, cu
excep&ia celor utilizate drept combustibil pentru naviga'ie,
sunt supuse unei accize la nivelul motorinei.

(6) Pe lâng produsele energetice prev zute la alin. (1),
orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat
drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a crete
volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la
nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
(7) Pe lâng produsele energetice prevzute la alin. (1),
orice alt hidrocarbur, cu excepia turbei, destinat a fi
utilizat , pus în vânzare sau utilizat pentru înc lzire este
accizat cu acciza aplicabil produsului energetic echivalent.
(8) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de
producie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt
generator de accize în cazul în care consumul const în produse
energetice produse în incinta acelui loc de producie. Când
acest consum se efectueaz în alte scopuri decât cel de
producie i, în special, pentru propulsia vehiculelor, se
consider fapt generator de accize.
ART. 356
Gaz natural
(1) În scopul aplicrii art. 338 i 339, gazul natural este
supus accizelor i accizele devin exigibile la momentul
furnizrii de ctre distribuitorii sau redistribuitorii
autorizai potrivit legii direct ctre consumatorii finali din
România.
(2) Operatorii economici autorizai în domeniul gazului
natural au obligaia de a se înregistra la autoritatea
competent, în condi iile prev!zute în normele metodologice.
(3) Atunci când gazul natural este furnizat în România de un
distribuitor sau de un redistribuitor care nu are sediu stabil
în România, accizele devin exigibile la furnizarea c"tre
consumatorul final #i se pl$tesc de o societate desemnat% de
acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie s& fie
înregistrat' la autoritatea competent( din România.
ART. 357
C)rbune, cocs *i lignit
În scopul aplic+rii art. 338 ,i 339, c-rbunele, cocsul .i
lignitul sunt supuse accizelor /i accizele devin exigibile la
momentul livr0rii acestora în România de c1tre operatorii
economici produc2tori sau de c3tre operatorii economici care
efectueaz4 achizi5ii intracomunitare ori care import6 astfel de
produse. Ace7ti operatori economici au obliga8ia s9 se
înregistreze la autoritatea competent:, în condi;iile prev<zute
în normele metodologice.

SECIUNEA a 7-a
Energie electric
ART. 358
Energie electric
(1) În înelesul prezentului capitol, energia electric este
produsul cu codul NC 2716.
(2) În scopul aplicrii prevederilor art. 338 i 339,
energia electric este supus accizelor i accizele devin
exigibile la momentul furniz rii energiei electrice, dup caz,
de produc tori, distribuitori sau redistribuitori c tre
consumatorii finali din România.
(3) O entitate care produce energie electric pentru uz
propriu este considerat, în sensul aplicrii alin. (2), atât
productor, cât i consumator final.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 338, nu se
consider ca fiind fapt generator de accize consumul de energie
electric utilizat pentru meninerea capacitii de a produce,
de a transporta i de a distribui energie electric, în limitele
stabilite de autoritatea de reglementare în domeniu.
(5) Operatorii economici autorizai în domeniul energiei
electrice au obligaia de a se înregistra la autoritatea
competent, în condiiile prevzute în normele metodologice.
(6) Atunci când energia electric este furnizat! în România
de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru,
care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibil" la
furnizarea c#tre consumatorul final $i este pl%tit& de o
societate desemnat' de acel distribuitor sau redistribuitor,
care trebuie s( fie înregistrat) la autoritatea competent* din
România.
SEC+IUNEA a 8-a
Autorizarea operatorilor economici care desf,-oar.
activit/0i cu produse accizabile în regim suspensiv de accize
ART. 359
Reguli generale
(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor
înregistra1i, a expeditorilor înregistra2i 3i a importatorilor
autoriza4i se efectueaz5 de c6tre direc7iile generale regionale
ale finan8elor publice.
(2) Procedura 9i condi:iile în care se realizeaz;
autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor
înregistra<i, a expeditorilor înregistra=i >i a importatorilor
autoriza?i se stabilesc prin ordin al ministrului finan@elor
publice la propunerea A.N.A.F.

(la 24-07-2017 Articolul 359 din Sectiunea a 8-a , Capitolul I
, Titlul VIII a fost modificat de Punctul 43, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 360
Abrogat
(la 24-07-2017 Articolul 360 din Sectiunea a 8-a , Capitolul
I , Titlul VIII a fost abrogat de Punctul 44, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 361
Abrogat
(la 24-07-2017 Articolul 361 din Sectiunea a 8-a , Capitolul
I , Titlul VIII a fost abrogat de Punctul 44, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
SECIUNEA a 9-a
Regimul de antrepozitare
ART. 362
Reguli generale
(1) Producia, transformarea i deinerea produselor
accizabile, atunci când accizele nu au fost percepute, este
permis numai într-un antrepozit fiscal, cu excepiile prev zute
de prezentul capitol.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic pentru:
a) berea, vinurile i b uturile fermentate, altele decât
bere i vinuri, produse în gospodriile individuale pentru
consumul propriu;
b) vinurile linitite realizate de micii productori care
obin în medie mai puin de 1.000 hl de vin pe an;
c) energia electric, gazul natural, crbunele, lignitul i
cocsul.
(3) Micii productori de vinuri linitite prevzui la alin.
(2) lit. b) au obligaia de a se înregistra la autoritatea
competent, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(4) În cazul în care micii productori prevzui la alin.
(2) lit. b) realizeaz livr ri intracomunitare, ace!tia
informeaz" autorit#$ile competente %i respect& cerin'ele
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24
aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind
documentele de înso(ire a transporturilor de produse
vitivinicole )i eviden*ele obligatorii în sectorul vitivinicol.

(5) Atunci când micii productori de vin dintr-un alt stat
membru sunt scutii de obliga iile privind deplasarea i
monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din România
informeaz autoritatea competent cu privire la livrrile de vin
primite, prin intermediul documentului solicitat în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la
acesta.
(6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea
cu amnuntul a produselor accizabile, cu urmtoarele excep ii:
a) antrepozitele fiscale care livreaz produse energetice
c tre aeronave sau nave;
b) acele livr ri care, indiferent de tipul destinatarului consumator final sau nu, se efectueaz prin cisterne, rezervoare
sau alte containere similare, care fac parte integrant din
mijlocul de transport care efectueaz livrarea;
c) livrrile de produse energetice în scopurile prevzute la
art. 394 alin. (1) pct. 2;
d) vânzarea buteliilor de vin din cramele sau expoziiile
din interiorul antrepozitului fiscal autorizat exclusiv pentru
producia de vinuri linitite i/sau spumoase;
e) vânzarea de bere în interiorul antrepozitului fiscal,
autorizat exclusiv pentru producia de bere.
---------Lit. e) a alin. (6) al art. 362 a fost introdus de pct. 8
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^6.
(7) Este interzis deinerea unui produs accizabil în afara
antrepozitului fiscal, dac acciza pentru acel produs nu a fost
perceput!. De"inerea de produse accizabile în afara
antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada
perceperii accizelor, atrage obliga#ia de plat$ a acestora.
(8) Este interzis% producerea sau transformarea de produse
accizabile în afara antrepozitului fiscal, cu excep&iile
prev'zute în prezentul capitol.
(9) Prezenta sec(iune nu se aplic) produselor accizabile
care fac obiectul unei proceduri sau al unui regim vamal
suspensiv.
ART. 363
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

(1) În vederea obinerii autoriza iei de antrepozit fiscal,
persoana care intenioneaz s fie antrepozitar autorizat
trebuie s depun o cerere la autoritatea competent, în modul
i în forma prev zute în normele metodologice.
(2) Cererea trebuie s con in informa iile i s fie
însoit de documentele prevzute în normele metodologice,
potrivit specificului activitii ce urmeaz a se desfura în
antrepozitul fiscal.
(3) Persoana care îi manifest în mod expres intenia de a
fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale
poate depune la autoritatea competent o singur cerere. Cererea
este însoit de documentele aferente fiecrui loc.
(4) Abrogat.
(la 24-07-2017 Alineatul (4) din Articolul 363 , Sectiunea a
9-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost abrogat de Punctul 45,
Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 364
Condi!ii de autorizare
(1) Autoritatea competent" elibereaz# autoriza$ia de
antrepozit fiscal pentru un loc numai dac% sunt îndeplinite
urm&toarele condi'ii:
a) locul urmeaz( a fi folosit pentru producerea,
transformarea, de)inerea, primirea *i/sau expedierea produselor
accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va
fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul
mediu trimestrial al ie+irilor de produse accizabile estimate la
nivelul unui an trebuie s, fie mai mare decât limitele prev-zute
în normele metodologice, diferen.iate în func/ie de grupa de
produse depozitate 0i de accizele aferente produselor
depozitate;
b) locul este amplasat, construit 1i echipat astfel încât s2
nu permit3 scoaterea produselor accizabile din acest loc f4r5
plata accizelor;
c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu am6nuntul a
produselor accizabile, cu excep7iile prev8zute la art. 362 alin.
(6);
d) în cazul unei persoane fizice care urmeaz9 s: î;i
desf<=oare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta s> nu
fie incapabil?, s@ nu fi fost condamnatA definitiv sau sB nu se
fi pronunCat amânarea aplicDrii pedepsei pentru urmEtoarele
infracFiuni:

1. infraciuni contra patrimoniului prin nesocotirea
încrederii;
2. infrac iuni contra înfptuirii justiiei;
3. infraciuni de corupie i de serviciu;
4. infraciuni de fals;
5. infraciunile prev zute de Legea societ ilor nr.
31/1990, republicat , cu modific rile i completrile
ulterioare;
6. infraciunile prevzute de Legea nr. 84/1992 privind
regimul zonelor libere, cu modificrile i completrile
ulterioare;
7. infraciunile prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare;
8. infraciunile prevzute de Legea nr. 143/2000 privind
prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri, republicat!, cu modific"rile #i complet$rile
ulterioare;
9. infrac%iunile prev&zute de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea 'i sanc(ionarea sp)l*rii banilor, precum +i pentru
instituirea unor m,suri de prevenire -i combatere a finan./rii
terorismului, republicat0, cu modific1rile ulterioare;
10. infrac2iunile prev3zute de Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea 4i combaterea evaziunii fiscale, cu modific5rile
ulterioare;
11. infrac6iunile prev7zute de Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al României, cu modific8rile 9i complet:rile
ulterioare;
12. infrac;iunile prev<zute de prezentul cod;
e) în cazul unei persoane juridice care urmeaz= s> î?i
desf@Aoare activitatea ca antrepozitar autorizat, nici persoana
însBCi, nici administratorii acestei persoane juridice sD nu fie
incapabili, sE nu fi fost condamnaFi definitiv sau sG nu se fi
pronunHat amânarea aplicIrii pedepsei pentru infracJiunile
prevKzute la lit. d), dupL caz.
f) persoana care urmeazM sN îOi desfPQoare activitatea ca
antrepozitar autorizat nu înregistreazR obligaSii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de A.N.A.F.
(la 30-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 364 , Sectiunea a
9-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost completat de Punctul 30,
Articolul I din ORDONANTA DE URGENUV nr. 25 din 29 martie 2018,
publicatW în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

(2) Antrepozitarul autorizat poate desf ura în antrepozitul
fiscal de producie i alte activiti de producie, potrivit
prevederilor din normele metodologice.
(3) Prevederile alin. (1) se detaliaz corespunztor pe
grupe de produse accizabile i în func ie de activitatea
desf urat în antrepozitul propus, conform precizrilor din
normele metodologice.
(4) Locurile aferente rezervei de stat i rezervei de
mobilizare, precum i locurile aferente operatorilor economici
în care constituie i menin exclusiv stocurile de urgen
conform Legii nr. 360/2013 privind constituirea i meninerea
unui nivel minim de rezerve de iei i de produse petroliere se
asimileaz antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit
prevederilor din normele metodologice.
ART. 365
Autorizarea ca antrepozit fiscal
(1) Autoritatea competent emite autorizaia de antrepozit
fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii
documentaiei complete de autorizare.
(2) Autorizaia conine urm toarele elemente:
a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
b) elementele de identificare ale antrepozitarului
autorizat;
c) adresa antrepozitului fiscal;
d) tipul produselor accizabile primite/expediate în/din
antrepozitul fiscal !i natura activit"#ii;
e) nivelul garan$iei;
f) perioada de valabilitate a autoriza%iei, care este de 5
ani;
g) orice alte informa&ii relevante pentru autorizare.
(3) Autoriza'iile pot fi modificate de c(tre autoritatea
competent) din oficiu sau la cerere.
(4) În cazul modific*rii autoriza+iei din oficiu, înainte de
a fi modificat, autoriza-ia, autoritatea competent. trebuie s/
îl informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modific0rii 1i
asupra motivelor acesteia.
(5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autorit23ii
competente modificarea autoriza4iei, în condi5iile prev6zute în
normele metodologice.
(6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu
intr7 sub inciden8a prevederilor legale privind procedura
aprob9rii tacite.

(7) Antrepozitarul autorizat care dorete continuarea
activit ii într-un antrepozit fiscal dup expirarea perioadei
de valabilitate înscrise în autorizaia pentru acel antrepozit
fiscal solicit în scris autoritii competente reautorizarea ca
antrepozit fiscal cu cel puin 60 de zile înainte de expirarea
perioadei de valabilitate, conform preciz rilor din normele
metodologice.
(8) În situa ia prev zut la alin. (7), perioada de
valabilitate a autoriza iei de antrepozit fiscal se prelungete
pân la data soluionrii cererii de reautorizare.
(9) Perioada de valabilitate a autorizaiilor de antrepozit
fiscal valide, emise anterior datei de 1 ianuarie 2016, se
prelungete de drept pân la 5 ani.
ART. 366
Respingerea cererii de autorizare
(1) Respingerea cererii de autorizare se comunic în scris
odat cu motivele lurii acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea competent a respins
cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana
care a depus cererea poate contesta aceast decizie, conform
prevederilor legislaiei privind contenciosul administrativ.
(3) Soluionarea contestaiilor potrivit alin. (2) se
realizeaz de ctre structura cu atribuii de solu ionare a
contesta!iilor din cadrul Ministerului Finan"elor Publice aparat central.
(la 24-07-2017 Articolul 366 din Sectiunea a 9-a , Capitolul
I , Titlul VIII a fost completat de Punctul 46, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(4) Procedura de solu$ionare a contesta%iilor se stabile&te
prin ordin al ministrului finan'elor publice.
(la 24-07-2017 Articolul 366 din Sectiunea a 9-a , Capitolul
I , Titlul VIII a fost completat de Punctul 46, Punctul 15,
Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicat( în
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 367
Obliga)iile antrepozitarului autorizat
(1) Orice antrepozitar autorizat trebuie s* îndeplineasc+
urm,toarele cerin-e:
a) s. constituie în favoarea autorit/0ii competente o
garan1ie care s2 asigure plata accizelor care pot deveni

exigibile, în conformitate cu prevederile art. 348 i în
condiiile stabilite prin normele metodologice;
b) s instaleze i s menin încuietori, sigilii,
instrumente de msur sau alte instrumente similare adecvate,
necesare securit ii produselor accizabile amplasate în
antrepozitul fiscal;
c) s asigure men inerea sigiliilor aplicate sub
supravegherea autorit ii competente;
d) s in evidene exacte i actualizate, pentru fiecare
antrepozit fiscal în parte, cu privire la materiile prime,
lucrrile în derulare i produsele accizabile finite, produse
sau primite în antrepozitele fiscale i expediate din
antrepozitele fiscale i s prezinte evidenele corespunztoare,
la cererea autoritilor competente;
e) s in un sistem corespunz tor de eviden!" a stocurilor
din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare,
contabil #i de securitate;
f) s$ asigure accesul autorit%&ii competente în orice zon' a
antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul
fiscal este în exploatare (i în orice moment în care
antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea
produselor;
g) s) prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate
de autoritatea competent*, la cererea acesteia;
h) s+ asigure în mod gratuit un birou în incinta
antrepozitului fiscal, la cererea autorit,-ii competente;
i) s. cerceteze /i s0 raporteze c1tre autoritatea competent2
orice pierdere, lips3 sau neregularitate cu privire la produsele
accizabile;
j) s4 în5tiin6eze autorit78ile competente despre orice
modificare pe care inten9ioneaz: s; o aduc< datelor în baza
c=rora a fost emis> autoriza?ia de antrepozitar, cu minimum 5
zile înainte de producerea modific@rii;
k) sA asigure îndeplinirea pe toatB durata de funcCionare a
condiDiilor prevEzute la art. 364;
l) sF transmitG la autoritatea competentH, pânI la data de
15 a lunii urmJtoare celei de raportare, situaKiile de raportare
prevLzute în normele metodologice;
m) sM se conformeze cu alte cerinNe impuse prin normele
metodologice.
(2) Se excepteazO de la obligaPia prevQzutR la alin. (1)
lit. a), b) Si l) antrepozitarii care deTin doar antrepozite
fiscale de depozitare autorizate exclusiv în vederea
constituirii Ui menVinerii stocurilor de urgenWX conform Legii
nr. 360/2013 privind constituirea Yi menZinerea unui nivel minim

de rezerve de i ei i de produse petroliere, precum i
antrepozitele fiscale de depozitare aferente rezervei de stat
rezervei de mobilizare.
(3) Prevederile alin. (1) se detaliaz corespunztor pe
grupe de produse accizabile i în funcie de activitatea
desf urat în antrepozitul propus, conform preciz rilor din
normele metodologice.

i

(4) Cesionarea ori înstr inarea sub orice form a aciunilor
sau a prilor sociale ale antrepozitarilor autorizai ori ale
unui antrepozitar a crui autorizaie a fost anulat, revocat,
suspendat sau pentru care a expirat perioada de valabilitate
conform prezentului capitol se aduce la cunotina autoritii
competente cu cel puin 60 de zile înainte de realizarea acestei
operaiuni, în vederea efecturii inspeciei fiscale, cu
excep ia celor care fac obiectul tranzac!iilor pe pia"a de
capital.
(5) Înstr#inarea activelor de natura imobiliz$rilor
corporale care contribuie direct la produc%ia &i/sau depozitarea
de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale
unui antrepozitar a c'rui autoriza(ie a fost anulat) sau
revocat*, suspendat+ sau pentru care a expirat perioada de
valabilitate conform prezentului capitol se poate face numai
dup, ce s-au achitat la bugetul de stat toate obliga-iile
fiscale ori dup. ce persoana care urmeaz/ s0 preia activele
respective 1i-a asumat obliga2ia de plat3 restant4 a debitorului
printr-un angajament de plat5 sau printr-un alt act încheiat în
form6 autentic7, cu asigurarea unei garan8ii sub forma unei
scrisori de garan9ie bancar: la nivelul obliga;iilor fiscale
restante, la data efectu<rii tranzac=iei, ale antrepozitarului.
(6) Actele încheiate cu înc>lcarea prevederilor alin. (4) ?i
(5) sunt anulabile la cererea organului fiscal.
ART. 368
Netransmisibilitatea autoriza@iei de antrepozit fiscal
(1) AutorizaAiile sunt emise numai pentru antrepozitarii
autorizaBi numiCi Di nu sunt transferabile.
(2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizaEia nu se
transferF noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat
trebuie sG depunH o cerere de autorizare.
ART. 369
Anularea, revocarea Ii suspendarea autorizaJiei de
antrepozit fiscal
(1) Autoritatea competentK poate anula autorizaLia pentru un
antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaMii

inexacte sau incomplete în legtur cu autorizarea
antrepozitului fiscal.
(2) Autoritatea competent poate revoca autorizaia pentru
un antrepozit fiscal în urmtoarele situaii:
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoan fizic,
dac:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnat printr-o hot râre
judec toreasc definitiv sau s-a pronunat amânarea aplicrii
pedepsei, în România sau într-un stat strin, pentru
infraciunile prevzute la art. 364 alin. (1) lit. d);
3. activitatea desfurat este în situaie de faliment,
dizolvare sau lichidare;
b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoan
juridic, dac:
1. în legtur cu persoana juridic a fost deschis o
procedur de faliment, dizolvare sau lichidare;
2. persoana juridic sau oricare dintre administratorii
persoanei juridice a fost condamnat printr-o hot râre
judec!toreasc" definitiv# sau s-a pronun$at amânarea aplic%rii
pedepsei, în România sau într-un stat str&in, pentru
infrac'iunile prev(zute la art. 364 alin. (1) lit. d), dup) caz;
c) antrepozitarul autorizat nu respect* oricare dintre
cerin+ele prev,zute la art. 367, cu excep-ia obliga.iei
prev/zute la art. 367 alin. (1) lit. l);
d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;
e) în cazul în care antrepozitarul autorizat dore0te s1
renun2e la autoriza3ie;
f) antrepozitarul autorizat înregistreaz4 obliga5ii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de A.N.A.F., mai vechi de 60 de zile fa67 de
termenul legal de plat8;
g) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni,
volumul mediu trimestrial al ie9irilor de produse accizabile din
antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita
prev:zut; în normele metodologice, potrivit prevederilor art.
364 alin. (1) lit. a).
(3) La propunerea organelor de control, autoritatea
competent< poate suspenda autoriza=ia pentru un antrepozit
fiscal, astfel:
a) pe o perioad> de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat
s?vâr@irea uneia dintre faptele contravenAionale ce atrag
suspendarea autorizaBiei;

b) pe o perioad de 1-12 luni, în cazul în care s-a
constatat s vârirea uneia dintre faptele prevzute la art. 452
alin. (1) lit. b)-e), g) i i);
c) pân la soluionarea definitiv a cauzei penale, în cazul
în care a fost pus în mi care ac iunea penal pentru
infrac iunile prev zute la art. 364 alin. (1) lit. d).
(4) Decizia prin care autoritatea competent a hotrât
suspendarea, revocarea sau anularea autorizaiei de antrepozit
fiscal se comunic i antrepozitarului deintor al
autorizaiei.
(5) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de
suspendare, revocare sau anulare a autorizaiei pentru un
antrepozit fiscal la structura cu atribuii de soluionare a
contestaiilor din cadrul Ministerului Finanelor Publice aparat central, potrivit legislaiei privind contenciosul
administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (5) din Articolul 369 , Sectiunea a 9a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 47,
Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(6) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizaiei de
antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicrii sau de
la o alt dat ulterioar! comunic"rii cuprins# în aceasta, dup$
caz. Decizia de anulare a autoriza%iei de antrepozit fiscal
produce efecte începând de la data emiterii autoriza&iei.
(7) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare
a autoriza'iei de antrepozit fiscal nu suspend( efectele
juridice ale acestei decizii pe perioada solu)ion*rii
contesta+iei în procedur, administrativ-.
(8) În cazul în care antrepozitarul autorizat dore.te s/
renun0e la autoriza1ia pentru un antrepozit fiscal, acesta are
obliga2ia s3 notifice acest fapt autorit45ii competente cu cel
pu6in 60 de zile înainte de data de la care renun7area la
autoriza8ie î9i produce efecte.
(9) În cazul anul:rii autoriza;iei, o nou< autoriza=ie poate
fi emis> de autoritatea competent? numai dup@ o perioadA de cel
puBin 5 ani de la data anulCrii.
(10) În cazul revocDrii autorizaEiei, o nouF autorizaGie
poate fi emisH de autoritatea competentI numai dupJ o perioadK
de cel puLin 180 de zile de la data la care decizia de revocare
a autorizaMiei de antrepozit fiscal produce efecte potrivit
alin. (6). Aceste prevederi se aplicN Oi în situaPia în care
antrepozitarul autorizat contestQ decizia de revocare, la
calculul termenului de 180 de zile fiind luate în calcul
perioadele în care decizia de revocare a produs efecte.

(11) În situaia în care, în perioada de valabilitate a
autoriza iei de antrepozit fiscal, intervin modificri ale
condiiilor de autorizare sau de funcionare ale antrepozitului
fiscal, iar neconformarea la acestea atrage revocarea
autorizaiei, o nou autorizaie poate fi emis de autoritatea
competent la data la care persoana a c rei autoriza ie a fost
revocat din cauza neconform rii la aceste condiii îndeplinete
toate condiiile de autorizare/funcionare.
(12) Antrepozitarii autorizai, crora le-a expirat ori le-a
fost suspendat, revocat sau anulat autorizaia i care dein
stocuri de produse accizabile la data expirrii, suspendrii,
revocrii ori anulrii, pot valorifica produsele înregistrate în
stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -, în
condiiile prevzute de normele metodologice.
SEC IUNEA a 10-a
Destinatarul înregistrat
ART. 370
Reguli generale
(1) Persoana care inten!ioneaz" s# primeasc$, în cadrul
activit%&ii sale, produse accizabile care se deplaseaz' în regim
suspensiv de accize dintr-un alt stat membru trebuie s( se
autorizeze în calitate de destinatar înregistrat.
(2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a de)ine sau
de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize.
ART. 371
Cererea de autorizare ca destinatar înregistrat
(1) Destinatarul înregistrat poate s* î+i desf,-oare
activitatea în aceast. calitate numai în baza autoriza/iei
valabile emise de autoritatea prev0zut1 la art. 359 alin. (1),
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(la 24-07-2017 Alineatul (1) din Articolul 371 , Sectiunea a
10-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
48, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(2) Destinatarul înregistrat care prime3te doar ocazional
produse accizabile poate s4 î5i desf67oare activitatea în
aceast8 calitate numai în baza autoriza9iei valabile emise de
autoritatea competent:. Autorizarea prev;zut< la art. 336 pct. 8
se face pentru o cantitate- limit= de produse accizabile primit>
de la un singur expeditor ?i pentru o perioad@ de timp limitatA,
potrivit prevederilor din normele metodologice.

(3) În vederea obinerii autoriza iei de destinatar
înregistrat, solicitantul trebuie s depun o cerere la
autoritatea competent, în modul i în forma prevzute în
normele metodologice.
ART. 372
Condiii de autorizare ca destinatar înregistrat
(1) Pentru a fi autorizat, persoana care urmeaz s î i
desf oare activitatea ca destinatar înregistrat trebuie s aib
declarat cel puin un loc în care urmeaz s realizeze recepia
de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize din
alte state membre, pentru care trebuie s fac dovada
înregistrrii punctului de lucru la oficiul registrului
comerului.
(2) În situaia în care recepia produselor accizabile se
realizeaz în mai multe locuri, cererea este însoit de o
declaraie privind locurile în care urmeaz a se realiza
recepia acestor produse, precum i de dovada înregistr!rii
acestora la oficiul registrului comer"ului.
(3) Cererea care nu îndepline#te condi$iile prev%zute la
alin. (1) &i (2) se respinge.
(4) Autoriza'ia de destinatar înregistrat se elibereaz(
numai dac) sunt îndeplinite urm*toarele condi+ii:
a) au fost prezentate documentele prev,zute în normele
metodologice;
b) în cazul unei persoane fizice care urmeaz- s. î/i
desf01oare activitatea ca destinatar înregistrat, aceasta s2 nu
fie incapabil3, s4 nu fi fost condamnat5 definitiv sau s6 nu se
fi pronun7at amânarea aplic8rii pedepsei pentru infrac9iunile
prev:zute la art. 364 alin. (1) lit. d);
c) în cazul unei persoane juridice care urmeaz; s< î=i
desf>?oare activitatea ca destinatar înregistrat, nici persoana
îns@Ai, nici administratorii acestor persoane juridice sB nu fie
incapabili, sC nu fi fost condamnaDi definitiv sau sE nu se fi
pronunFat amânarea aplicGrii pedepsei pentru infracHiunile
prevIzute la art. 364 alin. (1) lit. d), dupJ caz;
d) persoana care urmeazK sL îMi desfNOoare activitatea ca
destinatar înregistrat nu înregistreazP obligaQii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de A.N.A.F.;
e) persoana care urmeazR sS îTi desfUVoare activitatea ca
destinatar înregistrat deWine un sistem computerizat de evidenXY
a produselor accizabile achiziZionate în regim suspensiv de
accize, a produselor livrate [i a stocurilor de astfel de
produse.

ART. 373
Autorizarea ca destinatar înregistrat
(1) Autoritatea competent emite autorizarea ca destinatar
înregistrat, în termen de 60 de zile de la data depunerii
documentaiei complete de autorizare.
(2) Procedura de autorizare a destinatarilor înregistra i nu
intr sub incidena prevederilor legale privind procedura
aprobrii tacite.
(3) Autorizaia conine urmtoarele elemente:
a) codul de accize;
b) elementele de identificare ale destinatarului
înregistrat;
c) tipul produselor accizabile care urmeaz a fi
recep ionate;
d) nivelul i forma garan iei;
e) data de la care autoriza ia devine valabil;
f) locurile declarate pentru recepia produselor accizabile
i adresa acestora.
(4) Autorizaia de destinatar înregistrat este valabil
începând cu data de 1 a lunii urmtoare celei în care
destinatarul înregistrat face dovada constituirii garaniei în
cuantumul i în forma aprobate de autoritatea competent.
(5) În cazul destinatarului înregistrat care primete doar
ocazional produse accizabile în regim suspensiv de accize,
autorizaia are valabilitate de 12 luni consecutive de la data
emiterii acesteia.
(6) Autorizaiile pot fi modificate de ctre autoritatea
competent din oficiu sau la cerere.
(7) În cazul modificrii autorizaiei din oficiu, înainte de
a fi modificat autorizaia, autoritatea competent trebuie s!
îl informeze pe destinatarul înregistrat asupra modific"rii #i
asupra motivelor acesteia.
(8) Destinatarul înregistrat poate solicita autorit$%ii
competente modificarea autoriza&iei, în condi'iile prev(zute în
normele metodologice.
ART. 374
Respingerea cererii de autorizare ca destinatar înregistrat
(1) Respingerea cererii de autorizare se comunic) în scris,
odat* cu motivele lu+rii acestei decizii.

(2) În cazul în care autoritatea prevzut la art. 359 alin.
(1) a respins cererea de autorizare a unui destinatar
înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta
aceast decizie la structura cu atribuii de soluionare a
contestaiilor din cadrul Ministerului Finanelor Publice aparat central, conform prevederilor legislaiei privind
contenciosul administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 374 , Sectiunea a
10-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
49, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 375
Obliga iile destinatarului înregistrat
(1) Orice destinatar înregistrat are obliga ia de a
îndeplini urm toarele cerin e:
a) s garanteze plata accizelor în condiiile prevzute în
normele metodologice, înaintea expedierii de ctre
antrepozitarul autorizat sau a expeditorului înregistrat a
produselor accizabile;
b) la încheierea deplasrii, s înscrie în evidene
produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize;
c) s accepte orice control al autoritii competente,
pentru a se asigura c produsele au fost primite;
d) s asigure îndeplinirea pe toat durata de funcionare a
condiiilor prevzute la art. 372;
e) s transmit la autoritatea competent, pân la data de
15 a lunii urm!toare celei de raportare, situa"iile de raportare
prev#zute în normele metodologice.
(2) În situa$ia în care intervin modific%ri fa&' de datele
men(ionate în autoriza)ie, destinatarul înregistrat are
obliga*ia de a depune o notificare la autoritatea competent+,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Destinatarul înregistrat nu poate realiza recep,ia de
produse accizabile într-un nou loc dac- acesta nu a fost
declarat.
ART. 376
Netransferabilitatea autoriza.iei de destinatar înregistrat
(1) Autoriza/iile sunt emise numai pentru destinatarii
înregistra0i numi1i 2i nu sunt transferabile.

(2) Atunci când are loc vânzarea locului de recepie a
produselor accizabile, autoriza ia nu se transfer noului
proprietar.
ART. 377
Revocarea autorizaiei de destinatar înregistrat
(1) Autorizaia de destinatar înregistrat poate fi revocat
în urmtoarele situaii:
a) atunci când titularul acesteia nu respect una dintre
cerin ele prev zute la art. 375, cu excep ia obliga iei
prev zute la art. 375 alin. (1) lit. e);
b) atunci când titularul acesteia înregistreaz obligaii
fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de A.N.A.F., mai vechi de 30 de zile fa de
termenul legal de plat;
c) în cazul unui destinatar persoan fizic, dac a fost
condamnat printr-o hotrâre judectoreasc definitiv sau s-a
pronunat amânarea aplicrii pedepsei, în România sau într-un
stat strin, pentru infraciunile prevzute la art. 364 alin.
(1) lit. d);
d) în cazul unui destinatar înregistrat, persoan juridic!,
dac" persoana juridic# sau oricare dintre administratorii
persoanei juridice a fost condamnat printr-o hot$râre
judec%toreasc& definitiv' sau s-a pronun(at amânarea aplic)rii
pedepsei, în România sau într-un stat str*in, pentru
infrac+iunile prev,zute la art. 364 alin. (1) lit. d), dup- caz;
e) în cazul în care destinatarul înregistrat dore.te s/
renun0e la autoriza1ie.
(2) În cazul în care destinatarul înregistrat dore2te s3
renun4e la autoriza5ie, acesta are obliga6ia s7 notifice acest
fapt autorit89ii competente cu cel pu:in 60 de zile înainte de
data de la care renun;area la autoriza<ie produce efecte.
Decizia de revocare se comunic= destinatarului înregistrat >i
produce efecte de la data la care a fost adus? la cuno@tinAB
acestuia.
(3) În cazuri excepCionale când interesele legitime ale
destinatarului înregistrat impun aceasta, autoritatea prevDzutE
la art. 359 alin. (1) poate decala termenul de intrare în
vigoare a deciziei de revocare, la o datF ulterioarG.
(la 24-07-2017 Alineatul (3) din Articolul 377 , Sectiunea a
10-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
50, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicatH în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(4) Destinatarul înregistrat nemulIumit poate contesta
decizia de revocare a autorizaJiei la structura cu atribuKii de

soluionare a contesta iilor din cadrul Ministerului Finanelor
Publice - aparat central, potrivit legislaiei privind
contenciosul administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (4) din Articolul 377 , Sectiunea a
10-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
50, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(5) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de
destinatar înregistrat nu suspend efectele juridice ale acestei
decizii pe perioada soluionrii contesta iei în procedur
administrativ .
SEC IUNEA a 11-a
Expeditorul înregistrat
ART. 378
Reguli generale
Persoana care inten ioneaz s expedieze în regim suspensiv
de accize produse accizabile puse în liber circulaie trebuie
s se autorizeze în calitate de expeditor înregistrat.
ART. 379
Cererea de autorizare ca expeditor înregistrat
(1) Expeditorul înregistrat în România poate s îi
desfoare activitatea în aceast calitate numai în baza
autorizaiei valabile emise de autoritatea prevzut la art. 359
alin. (1).
(la 24-07-2017 Alineatul (1) din Articolul 379 , Sectiunea a
11-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
51, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(2) În vederea obinerii autorizaiei de expeditor
înregistrat, solicitantul trebuie s depun o cerere la
autoritatea competent , în modul !i în forma prev"zute în
normele metodologice.
ART. 380
Condi#ii de autorizare ca expeditor înregistrat
Autoritatea prev$zut% la art. 359 alin. (1) elibereaz&
autoriza'ia de expeditor înregistrat numai dac( sunt îndeplinite
urm)toarele condi*ii:
(la 24-07-2017 Partea introductiv+ a art. 380 din Sectiunea a
11-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat, de Punctul

52, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
a) au fost prezentate documentele prev zute în normele
metodologice;
b) în cazul unei persoane fizice care urmeaz s-i
desfoare activitatea ca expeditor înregistrat, aceasta s nu
fie incapabil, s nu fi fost condamnat definitiv sau s nu se
fi pronun at amânarea aplic rii pedepsei pentru infraciunile
prevzute la art. 364 alin. (1) lit. d);
c) în cazul unei persoane juridice care urmeaz s îi
desfoare activitatea ca expeditor înregistrat, nici persoana
însi, nici administratorii acestei persoane juridice s nu fie
incapabili, s nu fi fost condamnai definitiv sau s nu se fi
pronunat amânarea aplicrii pedepsei pentru infraciunile
prevzute la art. 364 alin. (1) lit. d), dup caz;
d) solicitantul nu înregistreaz obliga!ii fiscale restante
la bugetul general consolidat de natura celor administrate de
A.N.A.F.
ART. 381
Autorizarea ca expeditor înregistrat
(1) Autoritatea competent" emite autorizarea ca expeditor
înregistrat, în termen de 60 de zile de la data depunerii
documenta#iei complete de autorizare.
(2) Procedura de autorizare a expeditorilor înregistra$i nu
intr% sub inciden&a prevederilor legale privind procedura
aprob'rii tacite.
(3) Autoriza(ia con)ine urm*toarele elemente:
a) codul de accize;
b) elementele de identificare ale expeditorului înregistrat;
c) tipul produselor accizabile care urmeaz+ a fi expediate;
d) nivelul ,i forma garan-iei;
e) data de la care autoriza.ia devine valabil/;
f) locurile de import.
(4) Autoriza0ia de expeditor înregistrat este valabil1
începând cu data de 1 a lunii urm2toare celei în care
expeditorul înregistrat face dovada constituirii garan3iei în
cuantumul 4i în forma aprobate de autoritatea competent5. În
cazul solicitantului care de6ine 7i calitatea de antrepozitar
autorizat, autoriza8ia de expeditor înregistrat este valabil9
începând cu data emiterii acesteia.
(5) Autoriza:iile pot fi modificate de c;tre autoritatea
competent< din oficiu sau la cerere.

(6) În cazul modificrii autorizaiei din oficiu, înainte de
a fi modificat autorizaia, autoritatea competent trebuie s-l
informeze pe expeditorul înregistrat asupra modificrii i
asupra motivelor acesteia.
(7) Expeditorul înregistrat poate solicita autorit ii
competente modificarea autoriza iei, în condi iile prev zute în
normele metodologice.
ART. 382
Respingerea cererii de autorizare ca expeditor înregistrat
(1) Respingerea cererii de autorizare se comunic în scris,
odat cu motivele lurii acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea prevzut la art. 359 alin.
(1) a respins cererea de autorizare a unui expeditor
înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta
aceast decizie la structura cu atribuii de soluionare a
contestaiilor din cadrul Ministerului Finanelor Publice aparat central, conform prevederilor legislaiei privind
contenciosul administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 382 , Sectiunea a
11-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
53, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 383
Obligaiile expeditorului înregistrat
(1) Orice expeditor înregistrat are obligaia de a garanta
plata accizelor în condiiile prevzute în normele metodologice,
înaintea expedierii produselor accizabile.
(2) În situaia în care intervin modificri fa de datele
men!ionate în autoriza"ie, expeditorul înregistrat are obliga#ia
de a depune o cerere la autoritatea competent$, potrivit
prevederilor din normele metodologice.
(3) Expeditorul înregistrat are obliga%ia s& transmit' la
autoritatea competent(, pân) la data de 15 a lunii urm*toare
celei de raportare, situa+iile de raportare prev,zute în normele
metodologice.
ART. 384
Netransferabilitatea autoriza-iei de expeditor înregistrat

Autorizaiile sunt emise numai pentru expeditorii
înregistra i numii i nu sunt transferabile.
ART. 385
Revocarea autorizaiei de expeditor înregistrat
(1) Autorizaia de expeditor înregistrat poate fi revocat
în urmtoarele situaii:
a) atunci când titularul acesteia nu respect una dintre
cerin ele prev zute la art. 383 alin. (1) i (2);
b) atunci când titularul acesteia înregistreaz obligaii
fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de A.N.A.F., mai vechi de 30 de zile fa de
termenul legal de plat;
c) în cazul unui expeditor înregistrat, persoan fizic,
dac a fost condamnat printr-o hotrâre judectoreasc
definitiv sau s-a pronunat amânarea aplicrii pedepsei, în
România sau într-un stat strin, pentru infraciunile prevzute
la art. 364 alin. (1) lit. d);
d) în cazul unui expeditor înregistrat, persoan juridic ,
dac! persoana juridic" sau oricare dintre administratorii
persoanei juridice a fost condamnat printr-o hot#râre
judec$toreasc% definitiv& sau s-a pronun'at amânarea aplic(rii
pedepsei, în România sau într-un stat str)in, pentru
infrac*iunile prev+zute la art. 364 alin. (1) lit. d), dup, caz;
e) în cazul în care expeditorul înregistrat dore-te s.
renun/e la autoriza0ie.
(2) În cazul în care expeditorul înregistrat dore1te s2
renun3e la autoriza4ie, acesta are obliga5ia s6 notifice acest
fapt autorit78ii prev9zute la art. 359 alin. (1) cu cel pu:in 60
de zile înainte de data de la care renun;area la autoriza<ie
produce efecte.
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 385 , Sectiunea a
11-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
54, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat= în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(3) Decizia de revocare se comunic> expeditorului
înregistrat ?i produce efecte de la data la care a fost adus@ la
cunoAtinBa acestuia.
(4) Expeditorul înregistrat nemulCumit poate contesta
decizia de revocare a autorizaDiei la structura cu atribuEii de
soluFionare a contestaGiilor din cadrul Ministerului FinanHelor
Publice - aparat central, potrivit legislaIiei privind
contenciosul administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (4) din Articolul 385 , Sectiunea a
11-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul

54, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(5) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de
expeditor înregistrat nu suspend efectele juridice ale acestei
decizii pe perioada soluionrii contestaiei în procedur
administrativ.
SECIUNEA a 12-a
Importatorul autorizat
ART. 386
Reguli generale
(1) Persoana fizic sau juridic care inten ioneaz s
importe produse accizabile supuse marcrii prin banderole sau
timbre trebuie s se autorizeze în calitate de importator.
(2) Calitatea de importator autorizat confer acestuia
dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim.
ART. 387
Cererea de autorizare ca importator autorizat
(1) Importatorul autorizat în România poate s îi
desfoare activitatea în aceast calitate numai în baza
autorizaiei valabile emise de autoritatea prevzut la art. 359
alin. (1).
(la 24-07-2017 Alineatul (1) din Articolul 387 , Sectiunea a
12-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
55, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(2) În vederea obinerii autorizaiei de importator
autorizat, solicitantul trebuie s depun o cerere la
autoritatea competent, în modul i în forma prev zute în
normele metodologice.
ART. 388
Condi!ii de autorizare ca importator autorizat
Autoritatea prev"zut# la art. 359 alin. (1) elibereaz$
autoriza%ia de importator autorizat numai dac& sunt îndeplinite
urm'toarele condi(ii:
(la 24-07-2017 Partea introductiv) a art. 388 din Sectiunea a
12-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat* de Punctul
56, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)

a) au fost prezentate documentele prevzute în normele
metodologice;
b) în cazul unei persoane fizice care urmeaz s-i
desfoare activitatea ca importator autorizat, aceasta s nu
fie incapabil, s nu fi fost condamnat definitiv sau s nu se
fi pronun at amânarea aplic rii pedepsei pentru infrac iunile
prevzute la art. 364 alin. (1) lit. d);
c) în cazul unei persoane juridice care urmeaz s-i
desfoare activitatea ca importator autorizat, persoana însi
sau oricare dintre administratorii acesteia s nu fie
incapabil, s nu fi fost condamnat definitiv sau s nu se fi
pronunat amânarea aplicrii pedepsei pentru infraciunile
prevzute la art. 364 alin. (1) lit. d), dup caz;
d) solicitantul nu înregistreaz obliga!ii fiscale restante
la bugetul general consolidat de natura celor administrate de
A.N.A.F.
ART. 389
Autorizarea ca importator autorizat
(1) Autoritatea competent" emite autorizarea ca importator
autorizat, în termen de 60 de zile de la data depunerii
documenta#iei complete de autorizare.
(2) Procedura de autorizare a importatorilor autoriza$i nu
intr% sub inciden&a prevederilor legale privind procedura
aprob'rii tacite.
(3) Autoriza(ia con)ine urm*toarele elemente:
a) codul de accize;
b) elementele de identificare ale importatorului autorizat;
c) tipul produselor accizabile care urmeaz+ a fi importate;
d) nivelul ,i forma garan-iei;
e) data de la care autoriza.ia devine valabil/;
f) locurile de import.
(4) Autoriza0ia de importator autorizat este valabil1
începând cu data de 1 a lunii urm2toare celei în care acesta
face dovada constituirii garan3iei în cuantumul 4i în forma
aprobate de autoritatea competent5.
(5) Autoriza6iile pot fi modificate de c7tre autoritatea
competent8 din oficiu sau la cerere.
(6) În cazul modific9rii autoriza:iei din oficiu, înainte de
a fi modificat; autoriza<ia, autoritatea competent= trebuie s>-l
informeze pe importatorul autorizat asupra modific?rii @i asupra
motivelor acesteia.

(7) Importatorul autorizat poate solicita autorit ii
competente modificarea autorizaiei, în condiiile prevzute în
normele metodologice.
ART. 390
Respingerea cererii de autorizare ca importator autorizat
(1) Respingerea cererii de autorizare se comunic în scris,
odat cu motivele lurii acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea prevzut la art. 359 alin.
(1) a respins cererea de autorizare a unui importator autorizat,
persoana care a depus cererea poate contesta aceast decizie la
structura cu atribu ii de solu ionare a contesta iilor din
cadrul Ministerului Finanelor Publice - aparat central, conform
prevederilor legislaiei privind contenciosul administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 390 , Sectiunea a
12-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
57, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
ART. 391
Obligaiile importatorului autorizat
(1) Orice importator autorizat are obligaia de a garanta
plata accizelor în condiiile prevzute în normele metodologice.
(2) În situaia în care intervin modificri fa de datele
menionate în autorizaie, importatorul autorizat are obligaia
de a depune o cerere la autoritatea competent, potrivit
prevederilor din normele metodologice.
(3) Importatorul autorizat are obligaia s transmit la
autoritatea competent , pân! la data de 15 a lunii urm"toare
celei de raportare, situa#iile de raportare prev$zute în normele
metodologice.
ART. 392
Netransferabilitatea autoriza%iei de importator autorizat
Autoriza&iile sunt emise numai pentru importatorii
autoriza'i numi(i )i nu sunt transferabile.
ART. 393
Revocarea autoriza*iei de importator autorizat
(1) Autoriza+ia de importator autorizat poate fi revocat, în
urm-toarele situa.ii:

a) când titularul acesteia nu respect una dintre cerinele
prev zute la art. 391 alin. (1) i (2);
b) când titularul acesteia înregistreaz obligaii fiscale
restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de A.N.A.F., mai vechi de 30 de zile fa de
termenul legal de plat;
c) în cazul unui importator autorizat, persoan fizic , dac
a fost condamnat printr-o hot râre judectoreasc definitiv
sau s-a pronunat amânarea aplicrii pedepsei, în România sau
într-un stat strin, pentru infraciunile prevzute la art. 364
alin. (1) lit. d);
d) în cazul unui importator autorizat, persoan juridic,
dac persoana juridic sau oricare dintre administratorii
persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotrâre
judectoreasc definitiv sau s-a pronunat amânarea aplicrii
pedepsei, în România sau într-un stat str in, pentru
infrac!iunile prev"zute la art. 364 alin. (1) lit. d), dup# caz;
e) în cazul în care importatorul autorizat dore$te s%
renun&e la autoriza'ie.
(2) În cazul în care importatorul autorizat dore(te s)
renun*e la autoriza+ie, acesta are obliga,ia s- notifice acest
fapt autorit./ii prev0zute la art. 359 alin. (1) cu cel pu1in 60
de zile înainte de data de la care renun2area la autoriza3ie
produce efecte.
(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 393 , Sectiunea a
12-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
58, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)
(3) Decizia de revocare se comunic5 importatorului autorizat
6i produce efecte de la data la care a fost adus7 la cuno8tin9a

acestuia.
(4) Importatorul autorizat nemul:umit poate contesta decizia
de revocare a autoriza;iei la structura cu atribu<ii de
solu=ionare a contesta>iilor din cadrul Ministerului Finan?elor
Publice - aparat central, potrivit legisla@iei privind
contenciosul administrativ.
(la 24-07-2017 Alineatul (4) din Articolul 393 , Sectiunea a
12-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul
58, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017,
publicatA în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)

(5) Contestarea deciziei de revocare a autorizaBiei de
importator autorizat nu suspendC efectele juridice ale acestei
decizii pe perioada soluDionErii contestaFiei în procedurG
administrativH.

SECIUNEA a 12^1-a
Monitorizare i control
ART. 393^1
Activitate de monitorizare i control
Activitatea de monitorizare i control al respectrii de
ctre autoritatea prevzut la art. 359 alin. (1) a condiiilor
legale privind autorizarea antrepozitarilor autoriza i, a
destinatarilor înregistra i, a expeditorilor înregistra i i a
importatorilor autoriza i se efectueaz de ctre Ministerul
Finanelor Publice, potrivit procedurii aprobate prin ordin al
ministrului finanelor publice.
(la 24-07-2017 Capitolul I din Titlul VIII a fost completat
de Punctul 59, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18
iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie
2017)
SECIUNEA a 13-a
Excepii de la regimul de accizare pentru produse energetice
i energie electric
ART. 394
Excepii
(1) Nu se aplic regimul de accizare pentru:
1. produsele cu codurile NC 4401 i 4402 i cldura
rezultat în aval utilizând aceste produse;
2. urmtoarele utilizri de produse energetice i energie
electric :
a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în
calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru
înc!lzire;
b) utilizarea dual" a produselor energetice. Un produs
energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în
calitate de combustibil pentru înc#lzire, cât $i în alte scopuri
decât pentru motor sau pentru înc%lzire. Utilizarea produselor
energetice pentru reducerea chimic& 'i în procesele electrolitic
(i metalurgic se consider) a fi utilizare dual*;
c) energia electric+ utilizat, în principal în scopul
reducerii chimice -i în procesele electrolitice .i metalurgice;
d) energia electric/, atunci când reprezint0 mai mult de 50%
din costul unui produs;
e) procesele mineralogice.

(2) Prevederile art. 355 alin. (2) se aplic produselor
energetice utilizate în unul dintre scopurile prev zute la alin.
(1).
(3) Nu se consider producie de produse energetice:
a) operaiunile pe durata crora sunt obinute accidental
produse energetice;
b) operaiunile prin care utilizatorul unui produs energetic
face posibil refolosirea sa în cadrul propriei întreprinderi,
cu condi ia ca acciza deja pl tit pentru un asemenea produs s
nu fie mai mic decât acciza care ar trebui pltit, dac
produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;
c) o operaie constând în amestecul - în afara unui loc de
producie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor
energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu
condiia ca:
1. accizele asupra componentelor amestecului s fi fost
pltite anterior; i
2. suma pltit s nu fie mai mic decât suma accizei care
ar putea s fie aplicat asupra amestecului.
(4) Condiia prevzut la alin. (3) lit. c) pct. 1 nu se
aplic dac! acel amestec este scutit pentru o utilizare
specific".
(5) Modalitatea #i condi$iile de aplicare a alin. (1) se
reglementeaz% prin normele metodologice.
SEC&IUNEA a 14-a
Scutiri de la plata accizelor
ART. 395
Scutiri generale
(1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor
dac' sunt destinate utiliz(rii:
a) în contextul rela)iilor diplomatice sau consulare;
b) de c*tre organiza+iile interna,ionale recunoscute ca
atare de autorit-.ile publice din România /i de c0tre membrii
acestor organiza1ii, în limitele 2i în condi3iile stabilite prin
conven4iile interna5ionale privind instituirea acestor
organiza6ii sau prin acordurile de sediu;
c) de c7tre for8ele armate ale oric9rui stat parte la
Tratatul Atlanticului de Nord, altul decât România, pentru uzul
for:elor armate în cauz;, pentru personalul civil înso<itor sau
pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
d) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu =>ri ter?e
sau cu organiza@ii internaAionale, cu condiBia ca acordul în
cauzC sD fie permis ori autorizat în ceea ce priveEte scutirea
de la plata taxei pe valoarea adFugatG.

(2) Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor
prevzute la alin. (1) se reglementeaz prin normele
metodologice.
(3) Fr s contravin prevederilor art. 402 alin. (1),
produsele accizabile care se deplaseaz în regim suspensiv de
accize c tre un beneficiar al scutirilor prev zute la alin. (1),
sunt înso ite de certificat de scutire.
(4) Modelul i con inutul certificatului de scutire sunt
cele stabilite prin normele metodologice.
(5) Procedurile prevzute la art. 402-407 nu se aplic
deplasrilor intracomunitare de produse accizabile în regim
suspensiv de accize destinate forelor armate prevzute la alin.
(1) lit. c), dac acestea sunt reglementate de un regim care se
întemeiaz direct pe prevederile Tratatului Atlanticului de
Nord.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), procedurile
prevzute la art. 402-407 se aplic deplasrilor de produse
accizabile în regim suspensiv de accize destinate forelor
armate prevzute la alin. (1) lit. c) care au loc exclusiv pe
teritoriul naional sau în baza unui acord încheiat cu un alt
stat membru, atunci când deplasarea are loc între teritoriul
naional i teritoriul acelui stat membru.
(7) Este scutit de la plata accizelor importul definitiv de
bunuri care îndeplinete condiiile pentru scutire prev zute de
Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind
scutirea de tax! pe valoarea ad"ugat# $i de accize pentru
bunurile importate de c%tre persoanele care c&l'toresc din ()ri
ter*e, publicat+ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 346/6 din 29 decembrie 2007, ,i Directiva 2006/79/CE a
Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la
import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial
din -.ri ter/e, publicat0 în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 286/15 din 17 octombrie 2006.
(8) Modalitatea 1i condi2iile de acordare a scutirii
prev3zute la alin. (7) vor fi stabilite prin ordin al
ministrului finan4elor publice.
ART. 396
Scutiri speciale
(1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile
furnizate de magazinele duty-free, transportate în bagajul
personal al c5l6torilor care se deplaseaz7 pe cale aerian8 sau
maritim9 c:tre un teritoriu ter; ori c<tre o =ar> ter?@.
(2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate
la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul cAlBtoriei

pe cale aerian ori maritim

ar ter.

ctre un teritoriu ter sau ctre o

(3) Regimul de scutire de la plata accizelor prev zut la
alin. (1) se aplic
i produselor accizabile furnizate de
magazinele duty-free autorizate în România situate în afara
incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate în bagajul
personal al c l torilor ctre un teritoriu ter ori ctre o ar
ter.
(4) În sensul prezentului articol, cltor ctre un
teritoriu ter sau ctre o ar ter înseamn orice cl tor
care de!ine un document de transport pentru c"l#torie pe cale
aerian$ sau maritim% ori un alt document care face dovada
destina&iei finale situate pe un teritoriu ter' sau o (ar)
ter*+.
(5) Modalitatea ,i condi-iile de acordare a scutirilor
prev.zute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin normele
metodologice.
ART. 397
Scutiri pentru alcool etilic /i alte produse alcoolice
(1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic 0i
alte produse alcoolice prev1zute la art. 335 alin. (2) lit. a),
atunci când sunt:
a) complet denaturate;
b) denaturate 2i utilizate pentru producerea de produse care
nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea o3etului cu codul NC 2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate
prepar4rii de alimente sau b5uturi nealcoolice ce au o
concentra6ie ce nu dep78e9te 1,2% în volum;
f) utilizate în scop medical în spitale :i farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor
semifabricate pentru producerea de alimente cu ori f;r< crem=,
cu condi>ia ca în fiecare caz concentra?ia de alcool s@ nu
depABeascC 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intrD
în compoziEia ciocolatei Fi 5 litri de alcool pur la 100 kg de
produs ce intrG în compoziHia altor produse;
h) utilizate în procese de fabricaIie, cu condiJia ca
produsul finit sK nu conLinM alcool;
i) utilizate ca eNantioane pentru analizO sau ca teste
necesare pentru producPie ori în scopuri QtiinRifice.

(2) Transformarea/utilizarea alcoolului etilic i a
produselor alcoolice în scopurile prevzute la alin. (1) poate
avea loc în afara antrepozitului, cu condiia ca accizele
aferente s fi fost percepute.
(3) Denaturarea alcoolului etilic în afara unui antrepozit
fiscal, precum i utilizarea alcoolului etilic i altor produse
alcoolice prevzute la alin. (1) în alte scopuri decât cele
pentru care a fost acordat scutirea sunt interzise.
(4) Modalitatea i condi iile de acordare a scutirilor
prev zute la alin. (1), precum i produsele utilizate pentru
denaturarea alcoolului se reglementeaz prin normele
metodologice.
ART. 398
Scutiri pentru tutun prelucrat
(1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat,
atunci când este destinat în exclusivitate testelor tiinifice
i celor privind calitatea produselor.
(2) Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor
prevzute la alin. (1) se reglementeaz prin normele
metodologice.
ART. 399
Scutiri pentru produse energetice i energie electric
(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele energetice livrate în vederea utilizrii drept
combustibil pentru aviaie, alta decât aviaia turistic în scop
privat. Prin aviaie turistic în scop privat se înelege
utilizarea unei aeronave de ctre proprietarul su ori de ctre
persoana fizic sau juridic! ce o de"ine cu titlu de închiriere
sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale #i,
în special, altele decât transportul de persoane ori de m$rfuri
sau prest%ri de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile
autorit&'ilor publice;
b) produsele energetice livrate în vederea utiliz(rii drept
combustibil pentru naviga)ia în apele comunitare *i pentru
naviga+ia pe c,ile navigabile interioare, inclusiv pentru
pescuit, altele decât pentru naviga-ia ambarca.iunilor de
agrement private. De asemenea, este scutit/ de la plata
accizelor 0i energia electric1 produs2 la bordul navelor. Prin
ambarca3iune de agrement privat4 se în5elege orice ambarca6iune
utilizat7 de c8tre proprietarul s9u ori de c:tre persoana fizic;
sau juridic< ce o de=ine cu titlu de închiriere ori cu un alt
titlu, în alte scopuri decât cele comerciale >i, în special,

altele decât transportul de persoane sau de mrfuri ori prest ri
de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritilor
publice;
c) produsele energetice i energia electric utilizate
pentru producia de energie electric, precum i energia
electric utilizat pentru men inerea capacit ii de a produce
energie electric;
d) produsele energetice i energia electric utilizate
pentru producia combinat de energie electric i energie
termic;
e) produsele energetice - gazul natural, crbunele i
combustibilii solizi - folosite de gospodrii i/sau de
organizaii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizai în domeniul
produciei, dezvoltrii, testrii i mentenan ei aeronavelor
navelor;

!i

g) combustibilii pentru motor utiliza"i pentru opera#iunile
de dragare în cursurile de ap$ navigabile %i în porturi;
h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte
agregate industriale în scop de reducere chimic&, ca aditiv la
cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intr' în România dintr-un stat
membru sau dintr-o (ar) ter*+, con,inute în rezervorul standard
al unui autovehicul cu motor, destinate utiliz-rii drept
combustibil pentru acel autovehicul, precum .i în containere
speciale /i destinate utiliz0rii pentru operarea, în timpul
transportului, a sistemelor ce echipeaz1 acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de
stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de
ajutor umanitar;
k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru
înc2lzire de c3tre spitale, sanatorii, aziluri de b4trâni,
orfelinate 5i de alte institu6ii de asisten78 social9,
institu:ii de înv;<=mânt >i l?ca@uri de cult;
l) produsele energetice, dacA astfel de produse sunt
obBinute din unul sau mai multe dintre produsele urmCtoare:
(i) produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518
inclusiv;

(ii) produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 i de la
3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor
produse din biomase;
(iii) produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 i 2905 11
00, care nu sunt de origine sintetic;
(iv) produse obinute din biomase, inclusiv produse cuprinse
în codurile NC 4401 i 4402;
m) energia electric produs din surse regenerabile de
energie;
n) energia electric obinut de acumulatori electrici,
grupurile electrogene mobile, instala iile electrice amplasate
pe vehicule de orice fel, sursele sta ionare de energie
electric în curent continuu, instala iile energetice amplasate
în marea teritorial care nu sunt racordate la reeaua electric
i sursele electrice cu o putere activ instalat sub 250 kW.
(2) Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor
prevzute la alin. (1) se reglementeaz prin normele
metodologice.
SECIUNEA a 15-a
Restituiri de accize
ART. 400
Restituiri de accize
(1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în
mod accidental, necorespunztoare sau degradate calitativ
returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele
pltite la bugetul de stat pot fi restituite la solicitarea
operatorului economic.
(2) Pentru buturile alcoolice i produsele din tutun
retrase de pe pia, dac starea sau vechimea acestora le face
improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condi iile legale de
comercializare, accizele pl!tite la bugetul de stat pot fi
restituite la solicitarea operatorului economic.
(3) În cazul produselor pentru care accizele au fost pl"tite
în România #i care ulterior sunt exportate sau livrate
intracomunitar, persoana care a efectuat exportul sau livrarea
intracomunitar$ poate solicita restituirea accizelor.
(4) Pentru produsele accizabile reintroduse în antrepozitul
fiscal, accizele pl%tite pot fi restituite.

(5) Cuantumul accizelor restituite nu poate dep i suma
efectiv pltit la bugetul de stat.
(6) Termenul în care persoana interesat îi poate exercita
dreptul de a solicita restituirea accizelor este termenul de
prescripie a dreptului de a cere restituirea reglementat de
Codul de procedur fiscal.
SEC IUNEA a 16-a
Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate în regim
suspensiv de accize
ART. 401
Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
de accize
(1) Antrepozitarii autoriza i de c tre autorit ile
competente ale unui stat membru sunt recunoscui ca fiind
autorizai atât pentru circulaia naional, cât i pentru
circulaia intracomunitar a produselor accizabile.
(2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv
de accize pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv dac
produsele sunt deplasate via o ar ter sau un teritoriu ter:
a) de la un antrepozit fiscal la:
1. un alt antrepozit fiscal;
2. un destinatar înregistrat;
3. un loc de unde produsele accizabile prsesc teritoriul
Uniunii Europene, în sensul art. 405 alin. (1);
4. un destinatar în sensul art. 395 alin. (1), în cazul în
care produsele sunt expediate din alt stat membru;
b) de la locul de import ctre oricare dintre destina iile
prev!zute la lit. a), în cazul în care produsele în cauz" sunt
expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului
articol, locul de import înseamn# locul unde se afl$ produsele
în momentul în care sunt puse în liber% circula&ie, în
conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
(3) Prin excep'ie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1
(i 2 )i lit. b) *i cu excep+ia situa,iei prev-zute la art. 371
alin. (2), produsele accizabile pot fi deplasate în regim
suspensiv de accize c.tre un loc de livrare direct/ situat pe
teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost
indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de
destinatarul înregistrat, în condi0iile stabilite prin normele
metodologice.
(4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat
prev1zu2i la alin. (3) au obliga3ia de a respecta cerin4ele
prev5zute la art. 404 alin. (1).

(5) Prevederile alin. (2) i (3) se aplic i deplasrilor
de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost
eliberate pentru consum.
(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize începe, în cazurile prevzute la alin. (2) lit. a), în
momentul în care produsele accizabile prsesc antrepozitul
fiscal de expediie i, în cazurile prev zute la alin. (2) lit.
b), în momentul în care aceste produse sunt puse în liber
circula ie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE)
nr. 2.913/92.
(7) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor
accizabile se încheie:
1. în cazurile prev zute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 i 4
i lit. b), în momentul în care destinatarul a recepionat
produsele accizabile;
2. în cazurile prevzute la alin. (2) lit. a) pct. 3, în
momentul în care produsele accizabile au prsit teritoriul
Uniunii Europene.
(8) Prezenta seciune nu se aplic produselor accizabile
care fac obiectul unei proceduri sau al unui regim vamal
suspensiv.
ART. 402
Documentul administrativ electronic
(1) Deplasarea produselor accizabile este considerat ca
având loc în regim suspensiv de accize doar dac este acoperit
de un document administrativ electronic procesat, în
conformitate cu prevederile alin. (2) i (3).
(2) În sensul alin. (1), expeditorul înainteaz un proiect
de document administrativ electronic autoritii competente,
prin intermediul sistemului informatizat prevzut la art. 1 din
Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulaiei
i a controlului produselor supuse accizelor, denumit în
continuare sistemul informatizat.
(3) Autoritatea competent a expeditorului, prin sistemul
informatizat prev!zut la alin. (2), efectueaz" o verificare
electronic# a datelor din proiectul de document administrativ
electronic, iar în cazul în care:
a) datele sunt corecte, proiectul de document administrativ
electronic este validat de c$tre autoritatea competent% a
expeditorului prin atribuirea unui cod de referin&'
administrativ unic, specific fiec(rei mi)c*ri în regim suspensiv
de accize;

b) datele nu sunt corecte, proiectul de document
administrativ electronic nu este validat, iar expeditorul este
informat fr întârziere.
(4) În cazurile prevzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct.
1, 2 i 4, la alin. (2) lit. b) i la alin. (3), autoritatea
competent a expeditorului transmite fr întârziere documentul
administrativ electronic autorit ii competente a
destinatarului, care la rândul ei îl transmite destinatarului
prin intermediul sistemului informatic, în cazul în care acesta
este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat.
(5) În cazul prev zut la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3
autoritatea competent a expeditorului înainteaz documentul
administrativ electronic autorit ii competente din statul
membru în care declaraia de export este depus în conformitate
cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92,
denumit în continuare statul membru de export, dac statul
membru de export este altul decât România.
(6) Atunci când expeditorul este din România, acesta
furnizeaz persoanei care însoete produsele accizabile un
exemplar tiprit al documentului administrativ electronic.
(7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim
suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un
destinatar din România, deplasarea produselor este însoit de
un exemplar tiprit al documentului administrativ electronic sau
de orice alt document comercial care menioneaz codul de
referin administrativ unic, identificabil în mod clar.
(8) Documentele prevzute la alin. (6) i (7) trebuie s
poat fi prezentate autorit!"ilor competente oricând sunt
solicitate, pe întreaga durat# a deplas$rii în regim suspensiv
de accize.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ
electronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivit
prevederilor art. 401 alin. (6).
(10) În cursul deplas%rii în regim suspensiv de accize,
expeditorul poate modifica destina&ia, prin intermediul
sistemului informatizat, 'i poate indica o nou( destina)ie, care
trebuie s* fie una dintre destina+iile prev,zute la art. 401
alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la alin. (3), dup- caz, în
condi.iile prev/zute prin ordin al pre0edintelui A.N.A.F.
---------Alin. (10) al art. 402 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat1 în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz2 art. I din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^7.

(11) În cazul deplasrii intracomunitare a produselor
energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritim sau pe
ci navigabile interioare, ctre un destinatar care nu este
cunoscut cu siguran în momentul în care expeditorul înainteaz
proiectul de document administrativ electronic prevzut la alin.
(2), autoritatea competent poate autoriza ca expeditorul s nu
includ în documentul în cauz datele privind destinatarul, în
condi iile prev zute prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
---------Alin. (11) al art. 402 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^7.
(12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute

i cel târziu la momentul încheierii deplasrii, expeditorul
transmite datele sale autoritii competente, utilizând
procedura prevzut la alin. (10).
(13) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul
deplasrilor de produse energetice prin conducte fixe, care se
desfoar integral pe teritoriul României, documentul
administrativ electronic se va întocmi dup citirea contorului
care înregistreaz! cantitatea expediat" prin conduct#.

ART. 403
Divizarea deplas$rii produselor energetice în regim
suspensiv de accize
(1) Pe teritoriul României este permis% divizarea deplas&rii
produselor energetice în regim suspensiv de accize în dou' sau
mai multe deplas(ri.
(2) Autoritatea competent) a expeditorului poate permite, în
condi*iile stabilite prin ordin al pre+edintelui A.N.A.F., ca
expeditorul s, divizeze o deplasare de produse energetice în
regim suspensiv de accize cu condi-ia s. nu se modifice
cantitatea total/ de produse accizabile.
---------Alin. (2) al art. 403 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat0 în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz1 art. I din ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^8.

(3) Divizarea pe teritoriul altui stat membru a unei
deplasri intracomunitare de produse energetice în regim
suspensiv de accize în dou sau mai multe deplasri se poate
efectua cu condiia:
1. s nu se modifice cantitatea total de produse
accizabile;
2. divizarea s se desfoare pe teritoriul unui stat membru
care permite o astfel de procedur ;
3. autoritatea competent din statul membru unde se
efectueaz divizarea s fie informat cu privire la locul unde
se efectueaz divizarea.

ART. 404
Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize
(1) La primirea de produse accizabile, la oricare dintre
destinaiile prevzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2
sau 4 sau la alin. (3), destinatarul trebuie s respecte
urmtoarele cerine:
a) s confirme c produsele accizabile au ajuns la
destinaie;
b) s pstreze produsele primite în vederea verificrii i
certificrii datelor din documentul administrativ electronic la
solicitarea autoritii competente a destinatarului;
c) s înainteze fr întârziere !i nu mai târziu de 5 zile
lucr"toare de la încheierea deplas#rii, cu excep$ia cazurilor
justificate corespunz%tor autorit&'ilor competente a
destinatarului, un raport privind primirea acestora, denumit în
continuare raport de primire, utilizând sistemul informatizat.
(2) Modalit()ile de confirmare a faptului c* produsele
accizabile au ajuns la destina+ie ,i de trimitere a raportului
de primire a produselor accizabile de c-tre destinatarii
men.iona/i la art. 395 alin. (1) sunt prev0zute prin ordin al
pre1edintelui A.N.A.F.
---------Alin. (2) al art. 404 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz3 art. I din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^9.

(3) Autoritatea competent a destinatarului efectueaz o
verificare electronic a datelor din raportul de primire, dup
care:
1. în cazul în care datele sunt corecte, autoritatea
competent a destinatarului confirm înregistrarea raportului de
primire i îl transmite autoritii competente a expeditorului;
2. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinatarul
este informat f r întârziere despre acest fapt.
(4) Atunci când expeditorul este din alt stat membru,
raportul de primire se înainteaz acestuia prin intermediul
autorit ii fiscale din statul membru, de ctre autoritatea
competent din România.
(5) În cazul în care locul de expediie i cel de destinaie
se afl în România, primirea produselor accizabile în regim
suspensiv de accize se confirm expeditorului potrivit
procedurii stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
---------Alin. (5) al art. 404 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^9.

ART. 405
Raportul de export
(1) În situaiile prevzute la art. 401 alin. (2) lit. a)
pct. 3 i la alin. (2) lit. b), dup caz, dac exportul are loc
din România, autorit!"ile competente întocmesc un raport de
export, pe baza vizei biroului vamal de ie#ire, prev$zut% la
art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al
Comisiei, sau de biroul unde se realizeaz& formalit'(ile
prev)zute la art. 337 alin. (5), prin care se atest* faptul c+
produsele accizabile au p,r-sit teritoriul României.
(2) Autorit./ile competente înainteaz0 raportul de export
expeditorului.
(3) În condi1iile în care expeditorul este din alt stat
membru, iar biroul vamal de ie2ire este din România,
autorit34ile competente verific5 pe cale electronic6
informa7iile ce rezult8 din viza prev9zut: la alin. (1). Odat;
ce aceste date au fost verificate, autorit<=ile competente din
România transmit raportul de export autorit>?ilor competente din
statul membru de expedi@ie.

(4) Autorit ile competente din statul membru de expediie
înainteaz raportul de export expeditorului.
ART. 406
Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la expediie
(1) Prin excepie de la prevederile art. 402 alin. (1), în
cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în
România, expeditorul din România poate începe o deplasare de
produse accizabile în regim suspensiv de accize, în urmtoarele
condiii:
a) produsele s fie înso ite de un document pe suport hârtie
care con ine acelea i date ca i proiectul de document
administrativ electronic prev zut la art. 402 alin. (2);
b) s informeze autoritatea competent a expeditorului
înainte de începerea deplasrii, prin procedura stabilit prin
ordin al preedintelui A.N.A.F.
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 406 a fost modificat de pct. 8
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^10.

(2) În cazul în care sistemul informatizat redevine
disponibil, expeditorul prezint un proiect de document
administrativ electronic, în conformitate cu art. 402 alin. (2).
(3) De îndat ce informaiile cuprinse în documentul
administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu art.
402 alin. (3), acest document înlocuiete documentul pe suport
hârtie prevzut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 402 alin.
(4) i (5), precum i cele ale art. 404 !i 405 se aplic" în mod
corespunz#tor.
(4) Pân$ la momentul valid%rii informa&iilor din documentul
administrativ electronic, deplasarea este considerat' ca având
loc în regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport
hârtie prev(zut la alin. (1) lit. a).
(5) O copie de pe documentul pe suport hârtie prev)zut la
alin. (1) lit. a) se p*streaz+ de expeditor în eviden,ele sale.
(6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil
la expedi-ie, expeditorul comunic. informa/iile prev0zute la
art. 402 alin. (10) sau la art. 403 prin intermediul unor
mijloace alternative de comunicare. În acest scop, expeditorul
în cauz1 informeaz2 autoritatea competent3 a expeditorului

înaintea modificrii destinaiei sau a diviz rii deplasrii.
Prevederile alin. (2)-(5) se aplic în mod corespunztor.
ART. 407
Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la destinaie
(1) În cazul în care, în situaiile prevzute la art. 401
alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 i 4, la alin. (2) lit. b) i la
alin. (3), raportul de primire prev zut la art. 404 alin. (1)
lit. c) nu poate fi prezentat la încheierea deplas rii
produselor accizabile în termenul prev zut la respectivul
articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil
în România, fie în situaia prevzut la art. 406 alin. (1) nu
au fost înc îndeplinite procedurile prevzute la art. 406 alin.
(2) i (3), destinatarul prezint autoritii competente din
România, cu excepia cazurilor pe deplin justificate, un
document pe suport hârtie care conine aceleai informaii ca i
raportul de primire i care atest încheierea deplasrii,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Cu excepia cazului în care destinatarul poate prezenta,
în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat,
raportul de primire prev zut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau
în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competent! din
România trimite o copie de pe documentul pe suport hârtie
prev"zut la alin. (1) autorit#$ii competente din statul membru
de expedi%ie, care o transmite expeditorului sau o &ine la
dispozi'ia acestuia.
(3) De îndat( ce sistemul informatizat redevine disponibil
sau de îndat) ce procedurile prev*zute la art. 406 alin. (2) +i
(3) sunt îndeplinite, destinatarul prezint, un raport de
primire, în conformitate cu art. 404 alin. (1) lit. c).
Prevederile art. 404 alin. (3) -i (4) se aplic. în mod
corespunz/tor.
(4) În cazul în care, în situa0iile prev1zute la art. 401
alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prev2zut la art.
405 alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplas3rii
produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este
disponibil în statul membru de export, fie în situa4ia prev5zut6
la art. 406 alin. (1) nu au fost înc7 îndeplinite procedurile
prev8zute la art. 406 alin. (2) 9i (3), autorit:;ile competente
din statul membru de export trimit autorit<=ilor competente din
România un document pe suport hârtie care con>ine acelea?i date
ca @i raportul de export Ai care atestB încheierea deplasCrii,
cu excepDia cazului în care raportul de export prevEzut la art.
405 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul

sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) În cazul prevzut la alin. (4), autorit ile competente
din România transmit sau pun la dispoziia expeditorului o copie
a documentului pe suport hârtie.
(6) De îndat ce sistemul informatizat redevine disponibil
în statul membru de export sau de îndat ce procedurile
prevzute la art. 406 alin. (2) i (3) sunt îndeplinite,
autorit ile competente din statul membru de export trimit un
raport de export, în conformitate cu art. 405 alin. (1).
Prevederile art. 405 alin. (2) i (3) se aplic în mod
corespunz tor.
ART. 408
Încheierea deplas rii produselor accizabile în regim
suspensiv de accize
(1) Fr s contravin prevederilor art. 407, raportul de
primire prevzut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau raportul de
export prevzut la art. 405 alin. (1) constituie dovada faptului
c deplasarea produselor accizabile s-a încheiat, în
conformitate cu art. 401 alin. (7).
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în absena
unui raport de primire sau a unui raport de export din alte
motive decât cele prevzute la art. 404 dovada încheierii
deplasrii produselor accizabile în regim suspensiv de accize
este:
a) în cazurile prevzute la art. 401 alin. (2) lit. a)pct.
1, 2 i 4, la alin. (2) lit. b) i la alin. (3), o adnotare
fcut de autoritile competente din statul membru de
destina ie, pe baza unor dovezi corespunz!toare, care s" indice
c# produsele accizabile expediate au ajuns la destina$ia
declarat%;
b) în cazul prev&zut la art. 401 alin. (2) lit. a)pct. 3, o
adnotare f'cut( de autorit)*ile competente din statul membru pe
teritoriul c+ruia este situat biroul vamal de ie,ire, care sateste faptul c. produsele accizabile au p/r0sit teritoriul
Uniunii Europene.
(3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatar
1i care con2ine acelea3i informa4ii ca 5i raportul de primire
sau de export constituie o dovad6 corespunz7toare.
(4) În momentul în care autorit89ile competente din statul
membru de expedi:ie au admis dovezile corespunz;toare, acestea
închid deplasarea în sistemul informatizat.
ART. 409

Structura i coninutul informa iilor
(1) Structura i coninutul informaiilor care trebuie
schimbate potrivit art. 402-405 de ctre persoanele i
autorit ile competente implicate în cazul unei deplas ri
intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de
accize, normele i procedurile privind schimbul acestor
informa ii, precum i structura documentelor pe suport hârtie
prevzute la art. 406 i 407 sunt stabilite de ctre Comisia
European.
(2) Situaiile în care sistemul informatizat este considerat
indisponibil în România, precum i normele i procedurile care
trebuie urmate în aceste situaii sunt stabilite prin ordin al
preedintelui A.N.A.F.
---------Alin. (2) al art. 409 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^11.

ART. 410
Proceduri simplificate
(1) Monitorizarea deplasrilor produselor accizabile în
regim suspensiv de accize, care se desfoar integral pe
teritoriul României, se realizeaz! potrivit procedurilor
aprobate prin ordin al pre"edintelui A.N.A.F., stabilite pe baza
prevederilor art. 402-408.
---------Alin. (1) al art. 410 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz$ art. I din ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat( în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^12.
(2) Prin acord )i în condi*iile stabilite de România cu alte
state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate
pentru deplas+rile frecvente ,i regulate de produse accizabile
în regim suspensiv de accize care au loc între teritoriile
acestora.
(3) Prevederile alin. (2) includ deplas-rile prin conducte
fixe.
ART. 411

(1) Deplasarea produselor accizabile puse în liber
circulaie de c tre un importator care deine autorizaie unic
pentru proceduri vamale simplificate, eliberat de autoritatea
competent din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate
pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv de
accize, dac sunt îndeplinite urm toarele condi ii:
a) importatorul este autorizat de autoritatea competent din
statul s u pentru efectuarea de opera iuni cu produse accizabile
în regim suspensiv de accize;
b) importatorul deine cod de accize în statul membru de
autorizare;
c) deplasarea are loc între:
1. un birou vamal de intrare din România i un antrepozit
fiscal sau un destinatar înregistrat din România;
2. un birou vamal de intrare în teritoriul Uniunii Europene
situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii
vamale simplificate i un antrepozit fiscal sau un destinatar
înregistrat din România, micarea produselor accizabile fiind
acoperit de o procedur de tranzit care începe la frontier;
3. un birou vamal de intrare în teritoriul Uniunii Europene
situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii
vamale simplificate i un antrepozit fiscal sau un destinatar
înregistrat din România, micarea produselor accizabile fiind
acoperit de o procedur de tranzit care începe la frontier;
d) produsele accizabile sunt însoite de un exemplar tiprit
al documentului administrativ electronic prevzut la art. 402
alin. (1).
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i în cazul
importatorului înregistrat în România care deine autoriza ie
unic! pentru proceduri vamale simplificate, eliberat" de
autoritatea vamal# din România, iar produsele sunt eliberate
pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea
procedurii vamale simplificate.
ART. 412
Nereguli $i abateri
(1) Atunci când s-a produs o neregul% în cursul unei
deplas&ri de produse accizabile în regim suspensiv de accize
care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în
conformitate cu art. 340 alin. (1) lit. a), se consider' c(
eliberarea pentru consum are loc în statul membru în care s-a
produs neregula.
(2) În cazul în care, pe parcursul unei deplas)ri a
produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost
depistat* o neregul+ care a dus la eliberarea pentru consum a

acestora în conformitate cu art. 340 alin. (1) lit. a) i nu
este posibil s se determine unde s-a produs neregula, se
consider c aceasta s-a produs în statul membru i la momentul
în care aceasta a fost depistat.
(3) În situaiile prevzute la alin. (1) i (2),
autorit ile competente din statul membru în care produsele au
fost eliberate pentru consum sau în care se consider c au fost
eliberate pentru consum trebuie s informeze autoritile
competente din statul membru de expediie.
(4) Când produsele accizabile care se deplaseaz în regim
suspensiv de accize nu au ajuns la destinaie i pe parcursul
deplasrii nu a fost constatat nicio neregul care s fie
considerat eliberare pentru consum potrivit art. 340 alin. (1)
lit. a), se consider c neregula s-a produs în statul membru de
expediie i în momentul expedierii produselor accizabile.
(5) Face excepie de la prevederile alin. (4) cazul în care
în termen de 4 luni de la începerea deplasrii în conformitate
cu art. 401 alin. (6), expeditorul furnizeaz dovada încheierii
deplas rii sau a locului în care a fost comis! neregula, într-un
mod considerat satisf"c#tor de autorit$%ile competente din
statul membru de expedi&ie în conformitate cu art. 401 alin.
(7).
(6) Dac' persoana care a constituit garan(ia potrivit
prevederilor art. 348 nu a avut sau nu a putut s) aib*
cuno+tin,- de faptul c. produsele nu au ajuns la destina/ie,
acesteia i se acord0 un termen de o lun1 de la comunicarea
acestei informa2ii de c3tre autorit45ile competente din statul
membru de expedi6ie pentru a-i permite s7 aduc8 dovada
încheierii deplas9rii, în conformitate cu art. 401 alin. (7),
sau a locului comiterii neregulii.
(7) În cazurile prev:zute la alin. (2) ;i (4), dac< statul
membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în
termen de 3 ani de la data începerii deplas=rii, în conformitate
cu art. 401 alin. (6), se aplic> dispozi?iile alin. (1). În
aceste situa@ii, autoritABile competente din statul membru în
care s-a comis neregula informeazC în acest sens autoritDEile
competente din statul membru în care au fost percepute accizele,
care restituie sau remit accizele în momentul furnizFrii probei
perceperii accizelor în celGlalt stat membru.
(8) În sensul prezentului articol, neregulH înseamnI o
situaJie apKrutL în cursul unei deplasMri a produselor
accizabile în regim suspensiv de accize, diferitN de aceea
prevOzutP la art. 340 alin. (10) Qi (11), din cauza cRreia o
deplasare sau un segment dintr-o deplasare a unor produse
accizabile nu s-a încheiat conform art. 401 alin. (7).
----------

Alin. (8) al art. 412 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^13.
(9) În sensul prezentului articol, nu se consider neregul
diferenele constatate între cantit ile înregistrate la
expediere, respectiv la recep ie, care pot fi atribuite
toleran elor aparatelor de m surare i care sunt în limitele
claselor de precizie ale aparatelor, stabilite conform Hotrârii
Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia i de punere în funciune a mijloacelor de
msurare, cu modificrile i completrile ulterioare.
SECIUNEA a 17-a
Deplasarea intracomunitar i impozitarea produselor
accizabile dup eliberarea pentru consum
ART. 413
Persoane fizice
(1) Accizele pentru produsele accizabile achiziionate de o
persoan fizic pentru uz propriu i transportate personal de
aceasta dintr-un stat membru în România sunt exigibile numai în
statul membru în care se achizi!ioneaz" produsele accizabile.
(2) Pentru a stabili dac# produsele accizabile prev$zute la
alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice,
se au în vedere cel pu%in urm&toarele elemente:
a) statutul comercial al celui care de'ine produsele
accizabile (i motivele pentru care le de)ine;
b) locul în care se afl* produsele accizabile sau, dac+ este
cazul, modul de transport utilizat;
c) orice document referitor la produsele accizabile;
d) natura produselor accizabile;
e) cantitatea de produse accizabile.
(3) Produsele achizi,ionate -i transportate de persoanele
fizice se consider. a fi destinate scopurilor comerciale, în
condi/iile 0i în cantit12ile prev3zute în normele metodologice.
(4) Produsele achizi4ionate 5i transportate în cantit67i
superioare limitelor prev8zute în normele metodologice 9i
destinate consumului în România se consider: a fi achizi;ionate
în scopuri comerciale <i, în acest caz, se datoreaz= acciza în
România.

(5) Acciza devine exigibil în România i pentru cantit ile
de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum într-un alt
stat membru, dac aceste produse sunt transportate cu ajutorul
unor mijloace de transport atipice de ctre o persoan fizic
sau în numele acesteia. În sensul acestui alineat, mijloace de
transport atipice înseamn transportul de combustibil în alte
recipiente decât rezervoarele vehiculelor sau în canistre
adecvate pentru combustibili i transportul de produse lichide
pentru înc lzire în alte recipiente decât în camioane-cistern
folosite în numele unor operatori economici profesioni ti.
ART. 414
Produse cu accize pl tite, deinute în scopuri comerciale în
România
(1) Fr s contravin prevederilor art. 417 alin. (1), în
cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate
pentru consum într-un stat membru sunt deinute în scopuri
comerciale în România pentru a fi livrate sau utilizate pe
teritoriul acesteia, produsele în cauz sunt supuse accizelor,
iar accizele devin exigibile în România.
(2) În sensul prezentului articol, deinerea de produse
accizabile de ctre o alt persoan decât o persoan fizic sau
de ctre o persoan fizic în alte scopuri decât pentru uz
propriu i transportarea de ctre aceasta în conformitate cu
art. 413 se consider de!inere în scopuri comerciale.
(3) Condi"iile de exigibilitate #i nivelul accizelor care
urmeaz$ s% fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care
accizele devin exigibile în România.
(4) Persoana pl&titoare de accize devenite exigibile este,
în cazul prev'zut la alin. (1), persoana care efectueaz(
livrarea sau de)ine produsele destinate livr*rii sau c+reia îi
sunt livrate produsele în România.
(5) F,r- s. contravin/ prevederilor art. 419, în cazul în
care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru
consum în alt stat membru se deplaseaz0 în cadrul Uniunii
Europene în scopuri comerciale, produsele în cauz1 nu sunt
considerate ca fiind de2inute în aceste scopuri pân3 în momentul
în care ajung în România, cu condi4ia ca deplasarea s5 se
realizeze pe baza formalit67ilor prev8zute la art. 415 alin. (1)
9i (2).
(6) Produsele accizabile de:inute la bordul unei nave sau al
unei aeronave care efectueaz; travers<ri sau zboruri între un
alt stat membru =i România, dar care nu sunt disponibile pentru
vânzare în momentul în care nava sau aeronava se afl> pe
teritoriul unuia dintre cele dou? state membre, nu sunt

considerate ca fiind deinute în statul membru respectiv în
scopuri comerciale.
(7) În cazul produselor accizabile care au fost deja
eliberate pentru consum în România i care sunt livrate într-un
alt stat membru, persoana care a efectuat livrarea poate
beneficia, la cerere, de restituirea accizelor dac autoritatea
competent constat c accizele au devenit exigibile i au fost
percepute în acel stat membru, potrivit prevederilor din normele
metodologice.
ART. 415
Deplasarea intracomunitar a produselor cu accize pltite
(1) În situa iile prev zute la art. 414 alin. (1) i (7),
produsele accizabile circul între alt stat membru i România,
respectiv între România i alt stat membru împreun cu
documentul de însoire prevzut la art. 416.
(2) Persoanele prevzute la art. 414 alin. (4) trebuie s
îndeplineasc urmtoarele cerine:
a) înaintea expedierii produselor, s depun o declaraie la
autoritatea competent teritorial i s garanteze plata
accizelor;
b) s plteasc accizele în prima zi lucr!toare imediat
urm"toare celei în care s-au recep#ionat produsele;
c) s$ accepte orice control care s% permit& autorit'(ii
competente s) se asigure c* produsele accizabile au fost efectiv
primite +i c, accizele exigibile pentru acestea au fost pl-tite.
ART. 416
Documentul de înso.ire
(1) Documentul de înso/ire se întocme0te de c1tre furnizor
în 3 exemplare 2i se utilizeaz3 dup4 cum urmeaz5:
a) primul exemplar r6mâne la furnizor;
b) exemplarele 2 7i 3 înso8esc produsele accizabile pe
timpul transportului pân9 la primitor;
c) exemplarul 2 r:mâne la primitorul produselor;
d) exemplarul 3 trebuie s; fie restituit furnizorului, cu
certificarea recep<iei =i cu men>ionarea tratamentului fiscal
ulterior al produselor accizabile în statul membru de
destina?ie, dac@ furnizorul solicitA în mod expres acest lucru
în scop de restituire de accize.
(2) Modelul documentului de însoBire se stabileCte prin
normele metodologice.

ART. 417
Vânzarea la distan i reprezentantul fiscal
(1) Vânzarea la distan din alt stat membru în România
reprezint vânzarea produselor accizabile deja eliberate pentru
consum într-un stat membru, care sunt achiziionate de o
persoan stabilit în România, alta decât un antrepozitar
autorizat sau un destinatar înregistrat, care nu exercit o
activitate economic independent , i care sunt expediate ori
transportate c tre România, direct sau indirect, de ctre
vânztor ori în numele acestuia, fiind supuse accizelor în
România.
(2) În cazul prevzut la alin. (1), accizele devin exigibile
în România în momentul livrrii produselor accizabile.
Condiiile de exigibilitate i nivelul accizelor care urmeaz s
fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin
exigibile. Accizele se pltesc în conformitate cu procedura
stabilit în normele metodologice.
(3) Persoana pltitoare de accize în România este fie
vânztorul, fie un reprezentant fiscal stabilit în România i
autorizat de autoritile competente din România. Atunci când
vânztorul nu respect dispoziiile alin. (4) lit. a), persoana
pl titoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
(4) Vânz!torul în nume propriu sau prin reprezentantul
fiscal trebuie s" îndeplineasc# urm$toarele cerin%e:
a) înainte de expedierea produselor accizabile trebuie s& se
înregistreze 'i s( garanteze plata accizelor în condi)iile
stabilite *i la autoritatea competent+, prev,zute în normele
metodologice;
b) s- pl.teasc/ accizele la autoritatea competent0 prev1zut2
la lit. a), dup3 sosirea produselor accizabile;
c) s4 5in6 eviden7e ale livr8rilor de produse accizabile.
(5) Persoana nestabilit9 în România care efectueaz: o
vânzare la distan;< în România trebuie s= transmit> autorit?@ii
competente, în nume propriu sau prin reprezentantul fiscal, o
situaAie lunarB privind achiziCiile Di livrErile de produse
accizabile, pânF la data de 15 inclusiv a lunii urmGtoare celei
la care se referH situaIia, în condiJiile stabilite prin normele
metodologice.
(6) Vânzarea la distanKL din România în alt stat membru
reprezintM vânzarea produselor accizabile deja eliberate pentru
consum în România, care sunt achiziNionate de o persoanO, alta
decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat,
stabilitP în alt stat membru, care nu exercitQ o activitate
economicR independentS, Ti care sunt expediate ori transportate
cUtre acel stat membru, direct sau indirect, de cVtre vânzWtorul

stabilit în România ori în numele acestuia, fiind supuse
accizelor în acel stat membru. Accizele pltite în România se
restituie, la solicitarea vânz torului, dac vânztorul din
România prezint autoritilor competente dovezi care s ateste
c produsele accizabile au ajuns i accizele s-au pl tit în
statul membru de destina ie.
ART. 418
Distrugeri i pierderi
(1) În situa iile prevzute la art. 414 alin. (1) i la art.
417 alin. (1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii
iremediabile a produselor accizabile, în cursul transportului
acestora în alt stat membru decât cel în care au fost eliberate
pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor, ca
urmare a unui caz fortuit ori de for major sau ca o
consecin a autorizrii de ctre autoritile competente din
statul membru în cauz, accizele nu sunt exigibile în acel stat
membru.
(2) Distrugerea total sau pierderea iremediabil a
produselor accizabile în cauz se dovedete într-un mod
considerat satisfctor de autorit !ile competente din statul
membru în care a avut loc distrugerea total" ori pierderea
iremediabil# sau din statul membru în care aceasta a fost
constatat$, în cazul în care nu este posibil s% se determine
unde a avut loc. Garan&ia depus' în temeiul art. 415 alin. (2)
lit. a) sau al art. 417 alin. (4) lit. a) se elibereaz(.
(3) Regulile )i condi*iile pe baza c+rora se determin,
pierderile men-ionate la alin. (1) sunt prev.zute în normele
metodologice.
ART. 419
Nereguli ap/rute pe parcursul deplas0rii produselor
accizabile
(1) Atunci când s-a comis o neregul1 în cursul unei
deplas2ri a produselor accizabile, în conformitate cu art. 414
alin. (1) sau cu art. 417 alin. (1), în alt stat membru decât
cel în care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea
sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul
membru în care s-a comis neregula.
(2) Atunci când s-a constatat o neregul3 în cursul unei
deplas4ri a produselor accizabile, în conformitate cu art. 414
alin. (1) sau cu art. 417 alin. (1), în alt stat membru decât
cel în care produsele au fost eliberate pentru consum 5i nu este
posibil s6 se determine locul în care s-a comis neregula, se
consider7 c8 aceasta s-a comis în statul membru în care a fost

constatat, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu
toate acestea, dac statul membru în care s-a comis efectiv
neregula este identificat în termen de 3 ani de la data
achiziionrii produselor accizabile, se aplic dispoziiile
alin. (1).
(3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata
acestora în conformitate cu art. 415 alin. (2) lit. a) sau cu
art. 417 alin. (4) lit. a) i de orice persoan care a
participat la neregul.
(4) Autorit ile competente din statul membru în care
produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie,
la cerere, accizele dup perceperea acestora în statul membru în
care a fost comis ori constatat neregula. Autoritile
competente din statul membru de destinaie elibereaz garania
depus în temeiul art. 415 alin. (2) lit. a) sau al art. 417
alin. (4) lit. a).
(5) În sensul prezentului articol, neregul înseamn o
situaie aprut în cursul unei deplasri a produselor
accizabile în temeiul art. 414 alin. (1) sau al art. 418 alin.
(1), care nu face obiectul art. 417 din cauza creia o deplasare
ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu sa încheiat în mod corespunztor.
SECIUNEA a 18-a
Deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau
de scutire direct
ART. 420
Deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau
de scutire direct
(1) Produsele accizabile prevzute la art. 349-353 i art.
355 alin. (2) se deplaseaz! în regim de exceptare sau de scutire
direct" c#tre un utilizator final doar dac$ sunt acoperite de
documentul administrativ electronic procesat prev%zut la art.
402.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic& pentru produsele
utilizate de un utilizator final în cadrul antrepozitului
fiscal.
(3) În situa'ia de la alin. (1) se aplic( în mod
corespunz)tor prevederile sec*iunii a 16-a.
SEC+IUNEA a 19-a
Marcarea produselor alcoolice
ART. 421
Reguli generale

,i a tutunului prelucrat

(1) Prevederile prezentei seciuni se aplic urm toarelor
produse accizabile:
a) produse intermediare i alcool etilic, cu excepiile
prevzute prin normele metodologice;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligaiei de marcare orice produs
accizabil scutit de la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prevzute la alin. (1) pot fi
eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul
României numai dac acestea sunt marcate conform prevederilor
prezentei sec iuni.
ART. 422
Responsabilitatea marc rii
Responsabilitatea marc rii produselor accizabile prev zute
la art. 421 revine antrepozitarilor autoriza i, destinatarilor
înregistrai sau importatorilor autorizai.
ART. 423
Proceduri de marcare
(1) Marcarea produselor accizabile prevzute la art. 421 se
efectueaz prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea i elementele inscripionate pe marcaje sunt
stabilite prin normele metodologice.
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau
importatorul autorizat are obligaia s asigure ca banderolele
s fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al
produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului s
deterioreze banderola, iar timbrele s fie aplicate la loc
vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel
încât timbrul s nu poat fi îndeprtat de pe ambalaj fr a fi
deteriorat.
(la 17-06-2017 Alineatul (3) din Articolul 423 , Sectiunea a
19-a , Capitolul I , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 2,
Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie 2017)
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole
deteriorate ori altfel decât s-a prevzut la alin. (2) i (3)
sunt considerate ca nemarcate.
ART. 424
Eliberarea marcajelor

(1) Autoritatea competent aprob eliberarea marcajelor
ctre:
a) antrepozitarul autorizat pentru produsele accizabile
prevzute la art. 421;
b) destinatarul înregistrat care achiziioneaz produsele
accizabile prevzute la art. 421;
c) importatorul autorizat care import produsele accizabile
prevzute la art. 421.
(2) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei
cereri la autoritatea competent .
(3) Eliberarea marcajelor se face de c tre unitatea
specializat pentru tip rirea acestora, desemnat de autoritatea
competent.
(4) Contravaloarea marcajelor se asigur de la bugetul de
stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile
supuse marcrii.
(5) Procedurile de eliberare a marcajelor, precum i de
restituire a contravalorii marcajelor se stabilesc prin normele
metodologice.
(6) Marcajele neutilizate în termen de 6 luni de la
achiziie se restituie unitii specializate pentru tiprirea
acestora, în vederea distrugerii.
SECIUNEA a 20-a
Marcarea i colorarea pcurii i a produselor asimilate
acesteia
ART. 425
Reguli generale
(1) Produsele energetice prevzute la art. 355 alin. (3)
lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al
nivelului accizelor pot fi eliberate pentru consum, deinute în
afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv în regim
suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare ori
vândute, pe teritoriul României, numai dac sunt marcate i
colorate potrivit prevederilor art. 426 i 427.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) produsele
energetice prevzute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate
acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor:
a) destinate exportului, livr rilor intracomunitare !i cele
care tranziteaz" teritoriul României, cu respectarea
modalit#$ilor %i procedurilor de supraveghere fiscal& stabilite
prin normele metodologice;
b) livrate c'tre sau de la Administra(ia Na)ional* a
Rezervelor de Stat +i Probleme Speciale;

c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie,
transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de ctre
operatorii economici autorizai în acest sens sau care sunt
utilizate drept combustibil pentru înc lzire;
d) pentru care deintorul acestora poate face dovada plii
accizelor la bugetul de stat la nivelul celui prevzut pentru
motorin în anexa nr. 1;
e) transportate prin conducte fixe.
ART. 426
Substan e utilizate pentru marcare i colorare
(1) Pentru marcarea produselor energetice prev zute la art.
355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de
vedere al nivelului accizelor se utilizeaz marcatorul solvent
yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de culori,
denumit tiinific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4(fenilazo) anilin.
(2) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe
litru de produs energetic.
(3) Pentru colorarea produselor energetice prevzute la art.
355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de
vedere al nivelului accizelor se utilizeaz colorantul solvent
blue 35 sau echivalent.
(4) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe
litru de produs energetic.
(5) Operatorii economici care comercializeaz substane
prevzute la alin. (1) i (3) au obligaia de a se înregistra la
organul competent potrivit procedurilor din normele
metodologice.
ART. 427
Responsabilitatea marcrii i colorrii
(1) Antrepozitarul autorizat din România are obligaia
marcrii i colorrii produselor energetice prevzute la art.
355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de
vedere al nivelului accizelor în antrepozitul fiscal pe care îl
deine. În cazul achizi iilor intracomunitare !i al
importurilor, responsabilitatea marc"rii #i color$rii la
nivelurile prev%zute la art. 426 alin. (2) &i (4), precum 'i a
omogeniz(rii substan)elor prev*zute la art. 426 alin. (1) +i (3)
în masa de produs finit revine persoanei juridice care
desf,-oar. astfel de opera/iuni 0i care poate fi antrepozitarul
autorizat, destinatarul înregistrat sau operatorul economic,
dup1 caz.

(2) Operaiunea de marcare i colorare a produselor
energetice prevzute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate
acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, realizat
în antrepozite fiscale, se face sub supraveghere fiscal.
(3) Operatorii economici din România care achiziioneaz
marcatori i colorani în scopul prev zut la art. 425 alin. (1)
au obliga ia inerii unor eviden e stricte privind cantit ile
de astfel de produse utilizate.
(4) Sunt interzise, cu excepiile prevzute de lege,
eliberarea pentru consum, deinerea în afara unui antrepozit
fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize,
utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul
României, a produselor energetice prevzute la art. 355 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al
nivelului accizelor, nemarcate i necolorate sau marcate i
colorate necorespunztor potrivit prezentului titlu.
(5) Sunt/Este interzise/interzis marcarea i/sau colorarea
produselor energetice prevzute la art. 355 alin. (3) lit. g)
sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului
accizelor cu alte substane decât cele precizate la art. 426
alin. (1) i (3) sau achiziionate de la ali operatori
economici decât cei prevzui la art. 426 alin. (5).
(6) Este interzis utilizarea de substan e !i procedee care
au ca efect neutralizarea total" sau par#ial$ a colorantului
%i/sau marcatorului prev&zu'i/prev(zut la art. 426 alin. (1) )i
(3).
(7) Pentru produsele energetice prev*zute la art. 355 alin.
(3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al
nivelului accizelor, eliberate pentru consum, de+inute în afara
unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv în regim suspensiv
de accize, utilizate, oferite spre vânzare sau vândute, pe
teritoriul României, nemarcate ,i necolorate, sau marcate -i
colorate necorespunz.tor, precum /i în cazul neîndeplinirii de
c0tre operatorii economici a obliga1iilor ce privesc
modalit23ile 4i procedurile de supraveghere fiscal5 stabilite
prin normele metodologice se datoreaz6 accize la nivelul
prev7zut pentru motorin8.
SEC9IUNEA a 21-a
Marcarea :i colorarea motorinei
ART. 428
Reguli generale
(1) Produsele energetice prev;zute la art. 355 alin. (3)
lit. c) pot fi utilizate în scutire direct< de la plata
accizelor potrivit art. 399 alin. (1) lit. b), numai dac= sunt
marcate >i colorate conform art. 429.

(2) Livrarea motorinei utilizate drept combustibil pentru
motor ctre operatorii economici beneficiari ai scutirii se face
numai dup marcarea i colorarea acesteia.
(3) Sunt/Este interzise/interzis deinerea, comercializarea
i/sau utilizarea motorinei marcate i colorate potrivit
prevederilor art. 429 în alte scopuri decât cele pentru care s-a
acordat scutirea direct de la plata accizelor, conform alin.
(1).
ART. 429
Substane utilizate pentru marcare i colorare
(1) Pentru marcarea motorinei se utilizeaz marcatorul
solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de
culori, denumit tiin ific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi)
etil]-4-(fenilazo) anilin .
(2) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe
litru de motorin.
(3) Pentru colorarea motorinei se utilizeaz colorantul
solvent blue 35 sau echivalent.
(4) Nivelul de colorare este de 5 mg +/- 10% de colorant pe
litru de motorin.
(5) Operatorii economici care comercializeaz substane
prevzute la alin. (1) i (3) au obligaia de a se înregistra la
organul competent potrivit procedurilor din normele
metodologice.
ART. 430
Responsabilitatea marcrii i colorrii
(1) Antrepozitarul autorizat din România are obligaia
marcrii i colorrii motorinei în antrepozitul fiscal pe care
îl deine. Responsabilitatea marcrii i color rii la nivelurile
prev!zute la art. 429 alin. (2) "i (4), precum #i a omogeniz$rii
substan%elor prev&zute la art. 429 alin. (1) 'i (3) în masa de
produs finit revine antrepozitarului autorizat.
(2) Marcarea (i colorarea motorinei pe teritoriul României
se realizeaz) în antrepozite fiscale sub supraveghere fiscal*,
potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice.
(3) Operatorii economici din România care achizi+ioneaz,
marcatori -i coloran.i în scopul prev/zut la art. 428 alin. (1)
au obliga0ia 1inerii unor eviden2e stricte privind cantit34ile
de astfel de produse utilizate.
(4) Sunt/Este interzise/interzis5 marcarea 6i/sau colorarea
motorinei cu alte substan7e decât cele precizate la art. 429
alin. (1) 8i (3) sau achizi9ionate de la al:i operatori
economici decât cei prev;zu<i la art. 429 alin. (5).

(5) Este interzis utilizarea de substane i procedee care
au ca efect neutralizarea total sau parial a colorantului
i/sau marcatorului prevzui/prev zut la art. 429 alin. (1) i
(3).
SEC IUNEA a 22-a
Alte obliga ii pentru operatorii economici cu produse
accizabile
ART. 431
Confiscarea tutunului prelucrat
(1) Prin derogare de la prevederile legale în materie care
reglementeaz modul i condiiile de valorificare a bunurilor
legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
privat a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori
intrate, potrivit legii, în proprietatea privat a statului se
predau de ctre organul care a dispus confiscarea, pentru
distrugere, antrepozitarilor autorizai pentru tutun prelucrat,
destinatarilor înregistrai sau importatorilor autorizai de
astfel de produse, dup cum urmeaz:
a) sortimentele care se regsesc în nomenclatorul de produse
al antrepozitarilor autorizai, al destinatarilor înregistrai,
al expeditorilor înregistrai sau al importatorilor autorizai
se predau în totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regsesc în nomenclatoarele
prevzute la lit. a) se predau în custodie de ctre organele
care au procedat la confiscare antrepozitarilor autoriza i
pentru produc!ia "i/sau depozitarea de tutun prelucrat.
(2) Repartizarea fiec#rui lot de tutun prelucrat confiscat,
preluarea tutunului prelucrat de c$tre antrepozitarii
autoriza%i, destinatarii înregistra&i 'i importatorii
autoriza(i, precum )i procedura de distrugere se efectueaz*
conform prevederilor din normele metodologice.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat
+i importator autorizat are obliga,ia s- asigure pe cheltuiala
proprie preluarea în custodie, transportul .i depozitarea
cantit/0ilor de produse din lotul confiscat care i-a fost
repartizat.
ART. 432
Controlul
(1) To1i operatorii economici cu produse accizabile sunt
obliga2i s3 accepte orice control ce permite autorit45ii
competente prev6zute prin ordin al pre7edintelui A.N.A.F. s8 se
asigure de corectitudinea opera9iunilor cu produse accizabile.
----------

Alin. (1) al art. 432 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^14.
(2) Autoritile competente iau msuri de supraveghere
fiscal
i control pentru asigurarea desf ur rii activitii
autorizate în condiiile legii. Modalitile i procedurile
pentru realizarea supravegherii fiscale a produciei,
depozitrii, circulaiei i importului produselor supuse
accizelor armonizate se stabilesc prin normele metodologice.
ART. 433
Întârzieri la plata accizelor
Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la
termenul legal atrage suspendarea autorizaiei deinute de
operatorul economic pltitor de accize pân la plata sumelor
restante.
ART. 434
Procedura de import pentru produse energetice
Efectuarea formalitilor vamale de import aferente
benzinelor i motorinelor se face prin birourile vamale la
frontier stabilite prin ordin al pre edintelui A.N.A.F.
---------Art. 434 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA
nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat! în MONITORUL OFICIAL
nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeaz" art. I din
ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct. 36^15.
ART. 435
Condi'ii de distribu(ie )i comercializare
(1) Comercializarea pe pia*a na+ional, a alcoolului sanitar
în vrac este interzis-.
(2) Comercializarea în vrac .i utilizarea ca materie prim/ a
alcoolului etilic cu concentra0ia alcoolic1 sub 96,00% în volum,
pentru fabricarea b2uturilor alcoolice, este interzis3.
(3) Operatorii economici care doresc s4 distribuie 5i s6
comercializeze angro b7uturi alcoolice, tutun prelucrat 8i
produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz
petrolier lichefiat 9i biocombustibili - sunt obliga:i s; se

înregistreze la autoritatea competent potrivit prevederilor
stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
---------Alin. (3) al art. 435 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^16.
(4) Operatorii economici care intenioneaz s
comercializeze în sistem en detail produse energetice - benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat i
biocombustibili - sunt obliga i s se înregistreze la
autoritatea competent potrivit prevederilor stabilite prin
ordin al preedintelui A.N.A.F.
---------Alin. (4) al art. 435 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^16.
(5) Nu intr sub incidena alin. (3) antrepozitarii
autorizai pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale i
destinatarii înregistrai pentru locurile declarate pentru
recepia produselor accizabile.
(6) Buturile alcoolice livrate de operatorii economici
productori ctre operatorii economici distribuitori sau
comerciani angro sunt înso ite !i de o copie a certificatului
de marc" al produc#torului, din care s$ rezulte c% marca îi
apar&ine. Ambalajele în care sunt prezentate b'uturile alcoolice
trebuie s( con)in* +i informa,ii privind produc-torul.
(7) Operatorii economici distribuitori .i comercian/ii angro
sau en detail de b0uturi alcoolice, tutun prelucrat 1i produse
energetice r2spund pentru provenien3a nelegal4 a produselor
de5inute.
(8) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din
exploatare, în alte loca6ii decât antrepozitele fiscale, precum
7i uleiurile uzate pot fi cedate sau vândute pentru prelucrare
în vederea ob8inerii de produse accizabile numai c9tre un
antrepozit fiscal de produc:ie ori pot fi supuse opera;iilor de
ecologizare, în condi<iile prev=zute de normele metodologice.

(9) În cazul comercializrii i transportului de tutun brut
i tutun parial prelucrat, trebuie îndeplinite urmtoarele
cerine:
a) operatorii economici care doresc s comercializeze tutun
brut sau tutun parial prelucrat provenit din operaiuni proprii
de import, din achizi ii intracomunitare proprii sau din
produc ia intern proprie pot desf ura aceast activitate numai
în baza unei autorizaii eliberate în acest scop de ctre
autoritatea competent potrivit prevederilor stabilite prin
ordin al preedintelui A.N.A.F.;.
---------Lit. a) a alin. (9) al art. 435 a fost modificat de pct. 8
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^16.
b) tutunul brut sau tutunul parial prelucrat poate fi
comercializat ctre un operator economic din România numai dac
este antrepozitar autorizat pentru producia de tutun prelucrat,
deplasarea tutunului efectuându-se direct ctre antrepozitul
fiscal al acestuia;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun parial
prelucrat pe teritoriul României, realizat de operatorii
economici prev!zu"i la lit. a), trebuie s# fie înso$it% de un
document comercial în care se înscrie num&rul autoriza'iei
operatorului economic.
(10) Atunci când nu se respect( una dintre prevederile alin.
(9), intervine ca sanc)iune exigibilitatea accizelor, suma de
plat* fiind determinat+ pe baza accizei datorate pentru alte
tutunuri de fumat.
(11) Prin derogare de la prevederile Ordonan,ei Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor -i serviciilor de
pia./, republicat0, cu modific1rile 2i complet3rile ulterioare,
vânz4rile cu prime c5tre consumator nu se aplic6 pentru
produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau
banderole prev7zute la art. 421. Prin consumator se în8elege
persoana definit9 la art. 4 lit. a) din Ordonan:a Guvernului nr.
99/2000, republicat;, cu modific<rile =i complet>rile
ulterioare.
(12) Pentru produsele energetice - benzine, motorine, petrol
lampant ?i gaz petrolier lichefiat -, prin normele metodologice
se stabile@te tratamentul din punctul de vedere al accizelor

pentru diferenele cantitative constatate în afara regimului
suspensiv de accize.
ART. 436
Decontrile între operatorii economici
(1) Decont rile între operatorii economici pltitori de
accize i operatorii economici cumprtori de produse accizabile
se fac integral prin uniti bancare.
(2) Nu intr sub inciden a prevederilor alin. (1):
a) comercializarea în regim en detail;
b) livr rile de produse accizabile c tre operatorii
economici care comercializeaz astfel de produse în sistem en
detail;
c) livrrile de produse accizabile, efectuate în cadrul
sistemului de compensare a obligaiilor fa de bugetul de stat,
aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând
accizele nu pot face obiectul compensrilor dac actele
normative speciale nu prevd altfel sau dac nu se face dovada
plii accizelor la bugetul statului;
d) livrrile de produse accizabile, în cazul compensrilor
efectuate între operatorii economici prin intermediul
Institutului de Management i Informatic, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele nu
pot face obiectul compensrilor dac nu se face dovada plii
accizelor la bugetul de stat.
ART. 437
Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii,
în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de
executare silit
(1) Alcoolul !i b"uturile alcoolice intrate, potrivit legii,
în proprietatea statului se supun distrugerii.
(2) Produsele energetice intrate, potrivit legii, în
proprietatea statului, care nu îndeplinesc condi#iile legale de
comercializare, se supun distrugerii.
(3) Circula$ia produselor accizabile care fac obiectul unei
proceduri de executare silit% nu intr& sub inciden'a
prevederilor sec(iunii a 16-a.
ART. 438
Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea
operatorilor economici afla)i în procedura falimentului
(1) Circula*ia produselor accizabile aflate în proprietatea
operatorilor economici afla+i în procedura falimentului

prevzut în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenei i de insolven nu intr sub incidena
prevederilor seciunii a 16-a.
(2) Produsele accizabile aflate în proprietatea operatorilor
economici afla i în procedura falimentului i care nu
îndeplinesc condi iile legale de comercializare pot fi
valorificate c tre antrepozitarii autoriza i i numai în vederea
procesrii.
(3) În situaia prevzut la alin. (2), livrarea acestor
produse se face în regim de supraveghere fiscal pe baz de
factur care trebuie s respecte prevederile art. 319.
CAP. II
Regimul accizelor nearmonizate
ART. 439
Sfera de aplicare
(1) Accizele nearmonizate sunt venituri datorate la bugetul
statului i care se colecteaz conform prevederilor prezentului
capitol.
(2) Accizele nearmonizate sunt taxe speciale percepute
asupra urmtoarelor produse:
a) produse din tutun înclzit care, prin înclzire, emit un
aerosol ce poate fi inhalat, fr a avea loc combustia
amestecului de tutun, cu încadrarea tarifar NC 2403 99 90;
b) lichidele cu coninut de nicotin destinate inhal!rii cu
ajutorul unui dispozitiv electronic de tip ""igaret#
electronic$", cu încadrarea tarifar% NC 3824 90 96.
ART. 440
Faptul generator
Produsele accizabile prev&zute la art. 439 sunt supuse
accizelor la momentul producerii, achizi'iei intracomunitare sau
importului acestora pe teritoriul Comunit()ii.
ART. 441
Exigibilitatea
Momentul exigibilit*+ii accizelor intervine:
a) la data recep,ion-rii produselor provenite din achizi.ii
intracomunitare;
b) la data efectu/rii formalit01ilor de punere în liber2
circula3ie a produselor provenite din opera4iuni de import;
c) la data vânz5rii pe pia6a intern7 a produselor provenite
din produc8ia intern9.
ART. 442

Nivelul i calculul accizelor
(1) Nivelul accizelor pentru produsele prevzute la art. 439
este cel prev zut în anexa nr. 2, care face parte integrant din
prezentul titlu, i se aplic începând cu 1 ianuarie 2016.
Pentru anii urmtori, nivelul accizelor aplicabil începând cu
data de 1 ianuarie a fiecrui an este nivelul actualizat
calculat conform alin. (2).
(2) Nivelul accizelor prevzut în anexa nr. 2 se
actualizeaz anual cu cre terea pre urilor de consum din
ultimele 12 luni, calculat în luna septembrie a anului anterior
celui de aplicare, fa  de perioada octombrie 2014-septembrie
2015, comunicat oficial de Institutul Naional de Statistic
pân la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se
public pe site-ul Ministerului Finanelor Publice pân cel mai
târziu pe data de 20 octombrie a fiecrui an.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplic în cazul în care în
ultimele 12 luni are loc scderea preurilor de consum,
calculat în luna septembrie a anului anterior celui de
aplicare, fa de perioada octombrie 2014-septembrie 2015,
comunicat oficial de Institutul Naional de Statistic pân la
data de 15 octombrie.
(4) Pentru produsele prev!zute la art. 439 accizele se
datoreaz" o singur# dat$ %i se calculeaz& prin aplicarea sumelor
fixe pe unitatea de m'sur( asupra cantit)*ilor produse +i
comercializate, importate sau achizi,ionate intracomunitar, dupcaz.
ART. 443
Scutiri
(1) Beneficiaz. de regimul de restituire a accizelor virate
bugetului de stat pentru produsele prev/zute la art. 439
operatorii economici care au achizi0ionat direct dintr-un stat
membru sau din import aceste produse 1i care ulterior le
livreaz2 în alt stat membru, le export3 ori le returneaz4
furnizorilor.
(2) Pentru produsele prev5zute la art. 439 retrase de pe
pia67, dac8 starea sau vechimea acestora le face improprii
consumului ori nu mai îndeplinesc condi9iile de comercializare,
accizele pl:tite se restituie la cererea operatorului economic.
(3) Modalitatea ;i condi<iile de acordare a scutirilor
prev=zute la alin. (1) >i (2) se stabilesc prin normele
metodologice.
ART. 444

Pltitori de accize
(1) Pl titorii de accize sunt operatorii economici care
produc i comercializeaz în România produsele prevzute la art.
439, achiziioneaz din teritoriul Uniunii Europene ori import
produsele prevzute la art. 439.
(2) În sensul alin. (1), pl titorii de accize care produc
bunurile prev zute la art. 439 sunt operatorii economici care au
în proprietate materia prim
i care produc aceste bunuri cu
mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la ter i,
indiferent dac prelucrarea are loc în România sau în afara
României.
(3) Operatorul economic care produce, achiziioneaz din
alte state membre ale Uniunii Europene sau import produse
supuse accizelor de natura celor prevzute la art. 439 trebuie
s se autorizeze la autoritatea competent, potrivit
prevederilor din normele metodologice.
(4) Operatorul economic care nu are domiciliul fiscal în
România i intenioneaz s desfoare activiti economice cu
produse accizabile prevzute la art. 439, pentru care are
obligaia pl ii accizelor în România, va desemna un
reprezentant fiscal stabilit în România pentru a îndeplini
obliga!iile care îi revin potrivit prezentului capitol.
ART. 445
Obliga"iile pl#titorilor
Operatorii economici pl$titori de accize prev%zu&i la art.
444 sunt obliga'i:
a) s( se înregistreze ca pl)titori de accize la autoritatea
fiscal* competent+;
b) s, calculeze accizele, s- le eviden.ieze distinct în
factur/ 0i s1 le verse la bugetul de stat la termenele
stabilite, fiind r2spunz3tori pentru exactitatea calculului 4i
v5rsarea integral6 a sumelor datorate;
c) s7 8in9 eviden:a accizelor, conform prevederilor din
normele metodologice, ;i s< depun= anual deconturile privind
accizele, conform dispozi>iilor legale privind obliga?iile de
plat@, la bugetul de stat, pânA la data de 30 aprilie a anului
urmBtor celui de raportare.
ART. 446
DeclaraCiile de accize
PlDtitorii de accize prevEzuFi la art. 444, cu excepGia
importatorilor, au obligaHia de a depune la autoritatea
competentI o declaraJie de accize pentru fiecare lunK,
indiferent dacL se datoreazM sau nu plata accizei pentru luna

respectiv, pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei
la care se refer declaraia.
ART. 447
Termenul de plat a accizelor la bugetul de stat
(1) Pentru situaiile prevzute la art. 441 lit. a) i c),
termenul de plat a accizelor este pân la data de 25 inclusiv a
lunii urm toare celei în care intervine exigibilitatea
accizelor.
(2) Pentru situa iile prev zute la art. 441 lit. b), plata
accizelor se face la data exigibilitii accizelor.
ART. 448
Regimul produselor accizabile deinute de operatorii
economici care înregistreaz obligaii fiscale restante
(1) Produsele accizabile prevzute la art. 439 deinute de
operatorii economici care înregistreaz obligaii fiscale
restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare
silit de organele competente, potrivit legii.
(2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin
valorificare, potrivit alin. (1), trebuie s îndeplineasc
condiiile prevzute de lege, dup caz.
ART. 448^1
Excepie de la regimul accizelor nearmonizate
Prin excepie de la prezentul capitol, pentru produsele
prevzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în
antrepozite fiscale de produc ie din România, se aplic! în mod
corespunz"tor prevederile art. 339-341 #i ale sec$iunilor a 3-a,
a 9-a %i a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor
armonizate, titlul VIII - Accize &i alte taxe speciale.
(la 17-06-2017 Capitolul II din Titlul VIII a fost completat
de Punctul 7, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13
iunie 2017, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie
2017)
ART. 448^2
Restituiri speciale
(1) Pentru produsele prev(zute la art. 439 alin. (2) lit.
a), fabricate în antrepozite fiscale de produc)ie din România,
accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot
fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autoriza*i care
livreaz+ aceste produse în alte state membre ori le export,.
(2) Cuantumul sumei restituite potrivit alin. (1) nu poate
dep-.i suma efectiv pl/tit0 la bugetul de stat.

(3) Modalitatea i condiiile de acordare a restituirii
prevzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice.
(la 17-06-2017 Capitolul II din Titlul VIII a fost completat
de Punctul 7, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13
iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie
2017)
CAP. III
Contravenii i sanciuni
ART. 449
Contravenii i sanc iuni
(1) Constituie contraven ii, dac nu au fost s vâr ite în
astfel de condiii încât s fie considerate potrivit legii
infraciuni, i se sancioneaz cu amend de la 2.000 lei la
5.000 lei urmtoarele fapte:
a) producerea de vinuri linitite, sub limita de 1.000 hl de
vinuri linitite pe an, fr înregistrarea la autoritatea vamal
teritorial potrivit art. 362 alin. (3);
b) vânzarea cu amnuntul din antrepozitul fiscal a
produselor accizabile, cu excepiile prevzute de lege, potrivit
art. 362 alin. (6);
c) nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. l),
art. 375 alin. (1) lit. e), art. 383 alin. (3) i art. 391 alin.
(3);
d) nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. j),
art. 375 alin. (2), art. 383 alin. (2) i art. 391 alin. (2);
e) nerespectarea obliga!iilor prev"zute la art. 367 alin.
(1) lit. f) #i i);
f) primirea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize cu nerespectarea cerin$elor prev%zute la art. 404 alin.
(1);
g) nerespectarea prevederilor art. 424 alin. (6);
h) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (3) &i art. 430
alin. (3);
i) nerespectarea prevederilor art. 426 alin. (5) 'i art. 429
alin. (5);
j) refuzul operatorilor economici de a prelua (i de a
distruge cantit)*ile confiscate de tutun prelucrat, în
condi+iile prev,zute la art. 431 alin. (1)-(3).
(2) Urm-toarele fapte constituie contraven.ii, dac/ nu au
fost s0vâr1ite în astfel de condi2ii încât s3 fie considerate
potrivit legii infrac4iuni:
a) vânzarea de c5tre orice persoan6 a 7igaretelor pentru
care nu s-au stabilit 8i declarat pre9uri de vânzare cu
am:nuntul potrivit art. 343 alin. (9);

b) vânzarea igaretelor de ctre orice persoan la un pre
ce depete preul de vânzare cu amnuntul declarat potrivit
art. 343 alin. (10);
c) vânzarea de igarete de c tre orice persoan c tre
persoane fizice la un pre mai mic decât preul de vânzare cu
amnuntul declarat potrivit art. 343 alin. (11);
d) valorificarea produselor accizabile într-un antrepozit
fiscal pentru care autorizaia a expirat, a fost revocat sau
anulat, fr plata accizelor la bugetul de stat, potrivit art.
344 alin. (2);
e) nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2) i art.
357;
f) nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (1) i (7);
g) nesesizarea autoritii competente în cazul deteriorrii
sigiliilor aplicate potrivit art. 367 alin. (1) lit. c);
h) nerespectarea prevederilor art. 397 alin. (3);
i) transportul de produse accizabile în regim suspensiv de
accize care nu este acoperit de documentul administrativ
electronic sau, dup caz, de un alt document utilizat pentru
acest regim, prevzut în prezentul titlu, ori cu nerespectarea
procedurii în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la expediie potrivit prevederilor art. 402 alin.
(1) i art. 406 alin. (1);
j) deinerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea
condiiei prev zute la art. 414 alin. (1), a produselor
accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt
stat membru;
k) de!inerea în afara antrepozitului fiscal sau
comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile
supuse marc"rii, potrivit prevederilor art. 421 alin. (3), f#r$
a fi marcate sau marcate necorespunz%tor ori cu marcaje false
sub limitele prev&zute la art. 452 alin. (1) lit. h);
l) nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3);
m) nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (1);
n) nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (2);
o) desf'(urarea activit)*ilor de comercializare angro a
b+uturilor alcoolice ,i tutunului prelucrat -i activit./ilor de
comercializare în sistem angro 0i/sau en detail a produselor
energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat, precum 1i a biocombustibililor, cu nerespectarea
obliga2iilor prev3zute la art. 435 alin. (3) 4i (4);
p) achizi5ionarea produselor accizabile de la persoane care
desf67oar8 activit9:i de distribu;ie <i comercializare angro a
b=uturilor alcoolice >i tutunului prelucrat, respectiv
comercializare în sistem angro a produselor energetice benzine, motorine, petrol lampant ?i gaz petrolier lichefiat,

precum i a biocombustibililor i care nu respect condiiile
sau obligaiile prevzute la art. 435 alin. (3) i (4);
q) nerespectarea prevederilor art. 436 alin. (1).
(3) Contraveniile prevzute la alin. (2) se sanc ioneaz cu
amend de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum i cu:
a) confiscarea produselor, iar în situa ia când acestea au
fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceast vânzare,
în cazurile prevzute la lit. b), f), h)-n);
b) confiscarea cisternelor, recipientelor i mijloacelor de
transport utilizate în transportul produselor accizabile, în
cazurile prevzute la lit. i) i k);
(la 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 449 ,
Capitolul III , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 93,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
c) suspendarea activitii de comercializare a produselor
accizabile pe o perioad de 1-3 luni, în cazul comercianilor în
sistem angro i/sau en detail, pentru situaiile prevzute la
lit. k) i o);
d) oprirea activit !ii de produc"ie a produselor accizabile
prin sigilarea instala#iei, în cazul produc$torilor, pentru
situa%iile prev&zute la lit. g) 'i m).
(4) Autoritatea competent( poate suspenda, la propunerea
organului de control, autoriza)ia de antrepozit fiscal,
destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator
autorizat, dup* caz, pentru situa+iile prev,zute la alin. (1)
lit. j) -i alin. (2) lit. g) .i m).
(5) Autoritatea competent/ poate revoca, la propunerea
organului de control, autoriza0ia de antrepozit fiscal,
destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator
autorizat, dup1 caz, pentru situa2iile prev3zute la alin. (1)
lit. b), d) 4i e).
ART. 450
Constatarea contraven5iilor 6i aplicarea sanc7iunilor
(1) Constatarea 8i sanc9ionarea faptelor ce constituie
contraven:ie potrivit art. 449 se fac de organele competente din
cadrul Ministerului Finan;elor Publice, prin A.N.A.F. <i
unit=>ile sale subordonate, cu excep?ia sanc@iunilor privind
suspendarea sau revocarea autorizaAiei de antrepozit fiscal,
destinatar înregistrat, expeditor înregistrat ori importator

autorizat, care se dispune de autoritatea competent, la
propunerea organului de control.
(2) Sanciunile contraven ionale prevzute la art. 449 se
aplic, dup caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice.
În cazul asocierilor i al altor entiti f r personalitate
juridic , sanc iunile se aplic reprezentanilor acestora.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de
cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul
amenzii prevzute la art. 449, agentul constatator fcând
meniune despre aceast posibilitate în procesul-verbal.
ART. 451
Dispoziii aplicabile
Contraveniilor prevzute la art. 449 le sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile !i complet"rile
ulterioare.
CAP. IV
Infrac#iuni
ART. 452
Infrac$iuni
(1) Constituie infrac%iuni urm&toarele fapte:
a) producerea de produse accizabile care intr' sub inciden(a
regimului de antrepozitare prev)zut în prezentul titlu în afara
unui antrepozit fiscal autorizat de c*tre autoritatea
competent+;
b) achizi,ionarea de alcool etilic -i de distilate în vrac
de la al.i furnizori decât antrepozitarii autoriza/i pentru
produc0ie sau expeditorii înregistra1i de astfel de produse,
potrivit prezentului titlu;
c) livrarea produselor energetice prev2zute la art. 355
alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale sau locurile de
recep3ie în cazul destinatarilor înregistra4i c5tre cump6r7tori,
persoane juridice, f8r9 de:inerea de c;tre antrepozitarul
autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a
documentului de plat< care s= ateste virarea la bugetul de stat
a valorii accizelor aferente cantit>?ii ce urmeaz@ a fi
facturatA;
d) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse
marcBrii ori deCinerea în antrepozitul fiscal a produselor
marcate în acest fel;

e) refuzul sub orice form a accesului autorit ilor
competente cu atribuii de control pentru efectuarea de
verificri inopinate în antrepozitele fiscale;
f) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru
prelucrare în vederea obinerii de produse accizabile, altfel
decât se prevede în prezentul titlu;
g) achiziionarea reziduurilor de produse energetice pentru
prelucrare în vederea obinerii de produse accizabile, altfel
decât se prevede în prezentul titlu;
h) deinerea de c tre orice persoan în afara antrepozitului
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
accizabile supuse marc rii, potrivit prezentului titlu, f r a
fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false
peste limita a 10.000 igarete, 400 igri de foi de 3 grame,
200 igri de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de
fumat, alcool etilic peste 40 litri, buturi spirtoase peste 200
litri, produse intermediare peste 300 litri, buturi fermentate,
altele decât bere i vinuri, peste 300 litri;
i) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau
a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor
necalibrate, precum i amplasarea înaintea contoarelor a unor
canele sau robinete prin care se pot extrage cantiti de alcool
sau distilate necontorizate;
j) eliberarea pentru consum, deinerea în afara unui
antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de
accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe
teritoriul României, a produselor energetice prevzute la art.
355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de
vedere al nivelului accizelor, nemarcate i necolorate sau
marcate i colorate necorespunztor, cu excepiile prev zute la
art. 425 alin. (2);
k) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) !i art. 430
alin. (4);
l) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) "i art. 430
alin. (5).
(2) Infrac#iunile prev$zute la alin. (1) se pedepsesc
astfel:
a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, cele prev%zute la
lit. f) &i g);
b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prev'zute la
lit. b), e) (i h)-k);
c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prev)zute la
lit. a), c), d) *i l).
(3) Dup+ constatarea faptelor prev,zute la alin. (1) lit.
b)-e), g) -i i), organul de control competent dispune oprirea

activit ii, sigilarea instalaiei în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a instalaiei i înainteaz
actul de control autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autoriza iei de antrepozit fiscal.
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(la 15-09-2017 Anexa 1 din Titlul VIII a fost modificat± de
Punctul 11, Articolul I ORDONAN²A nr. 25 din 30 august 2017,
publicat³ în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017)
(la 15-09-2017 Ultima pozi´ie a coloanei 3, nr. crt. 11 din
anexa nr. 1 la titlul VIII a fost modificatµ de RECTIFICAREA
nr. 25 din 30 august 2017, publicat¶ în MONITORUL OFICIAL nr.
730 din 11 septembrie 2017)
ANEXA 2
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Anexe la normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VIII din Codul fiscal
TITLUL IX

Impozite i taxe locale
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 453
Defini ii
În înelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) activitate economic - orice activitate care const în
furnizarea de bunuri, servicii i lucr ri pe o pia ;
b) cl dire - orice construc ie situat deasupra solului
i/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de
folosina sa, i care are una sau mai multe încperi ce pot
servi la adpostirea de oameni, animale, obiecte, produse,
materiale, instalaii, echipamente i altele asemenea, iar
elementele structurale de baz ale acesteia sunt pereii i
acoperiul, indiferent de materialele din care sunt construite;
c) cldire-anex - cldiri situate în afara cldirii de
locuit, precum: buctrii, grajduri, pivni e, c!m"ri, p#tule,
magazii, depozite, garaje $i altele asemenea;
d) cl%dire cu destina&ie mixt' - cl(dire folosit) atât în
scop reziden*ial, cât +i nereziden,ial;
e) cl-dire nereziden.ial/ - orice cl0dire care nu este
reziden1ial2;
f) cl3dire reziden4ial5 - construc6ie alc7tuit8 din una sau
mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependin9ele,
dot:rile ;i utilit<=ile necesare, care satisface cerin>ele de
locuit ale unei persoane sau familii;
g) nomenclatur? stradal@ - lista care conAine denumirile
tuturor strBzilor dintr-o unitate administrativ-teritorialC,
numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradD în
parte, precum Ei titularul dreptului de proprietate al fiecFrui
imobil; nomenclatura stradalG se organizeazH pe fiecare
localitate ruralI Ji urbanK Li reprezintM evidenNa primarO
unitarP care serveQte la atribuirea adresei
domiciliului/reRedinSei persoanei fizice, a sediului persoanei
juridice, precum Ti a fiecUrui imobil, teren Vi/sau clWdire;
h) rangul unei localitXYi - rangul atribuit unei localitZ[i
conform legii;
h^1) terenul aferent cl\dirii de domiciliu - terenul
propriet]^ii identificat prin adresa acestuia, individualizat_

prin denumire proprie a strzii
adresa de domiciliu;

i num rul potal atribuit de la

(la 31-03-2017 Articolul 453 din Capitolul I , Titlul IX a
fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 26 din 24 martie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 28 martie 2017)
i) zone din cadrul localitii - zone stabilite de consiliul
local, în funcie de poziia terenului fa
de centrul
localit ii, de re elele edilitare, precum i de alte elemente
specifice fiecrei uniti administrativ-teritoriale, conform
documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism,
registrelor agricole, evidenelor specifice cadastrului
imobiliar-edilitar sau altor evidene agricole sau cadastrale
care pot afecta valoarea terenului.

ART. 454
Impozite i taxe locale
Impozitele i taxele locale sunt dup cum urmeaz:
a) impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri;
b) impozitul pe teren i taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor
autorizaiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam !i
publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.

i

CAP. II
Impozitul pe cl"diri #i taxa pe cl$diri
ART. 455
Reguli generale
(1) Orice persoan% care are în proprietate o cl&dire situat'
în România datoreaz( anual impozit pentru acea cl)dire,
exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.
(2) Pentru cl*dirile proprietate public+ sau privat, a
statului ori a unit-.ilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin/0,
dup1 caz, oric2ror entit34i, altele decât cele de drept public,
se stabile5te taxa pe cl6diri, care se datoreaz7 de
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau
de folosin89, dup: caz, în condi;ii similare impozitului pe

cldiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entit i a
dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosin
asupra cldirii, taxa se datoreaz de persoana care are relaia
contractual cu persoana de drept public.
---------Alin. (2) al art. 455 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^17.
(3) Impozitul prevzut la alin. (1), denumit în continuare
impozit pe cldiri, precum i taxa pe cldiri prevzut la alin.
(2) se datoreaz ctre bugetul local al comunei, al oraului sau
al municipiului în care este amplasat cldirea. În cazul
municipiului Bucureti, impozitul i taxa pe cldiri se
datoreaz ctre bugetul local al sectorului în care este
amplasat cl direa.
(4) În cazul cl!dirilor care fac obiectul unor contracte de
concesiune, închiriere, administrare sau folosin"# ce se refer$
la perioade mai mari de o lun%, taxa pe cl&diri se stabile'te
propor(ional cu num)rul de luni pentru care este constituit
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosin*+.
Pentru frac,iunile mai mici de o lun-, taxa se calculeaz.
propor/ional cu num0rul de zile din luna respectiv1.
---------Alin. (4) al art. 455 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz3 art. I din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^17.
(4^1) În cazul cl8dirilor care fac obiectul unor contracte
de concesiune, închiriere, administrare sau folosin9: ce se
refer; la perioade mai mici de o lun<, taxa pe cl=diri se
datoreaz> propor?ional cu num@rul de zile sau de ore prevAzute
în contract.
---------Alin. (4^1) al art. 455 a fost introdus de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeazC art. I din ORDONANDA DE URGENEF nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicatG în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^18.

(5) Pe perioada în care pentru o cldire se pl tete taxa pe
cldiri, nu se datoreaz impozitul pe cldiri.
(5^1) În cazul în care pentru o cldire proprietate public
sau privat a statului ori a unit ii administrativ-teritoriale
se datoreaz impozit pe cl diri, iar în cursul unui an apar
situa ii care determin datorarea taxei pe cldiri, diferena de
impozit pentru perioada pe care se datoreaz taxa pe cldiri se
compenseaz sau se restituie contribuabilului în anul fiscal
urmtor.
---------Alin. (5^1) al art. 455 a fost introdus de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^19.
(6) În cazul în care o cldire se afl în proprietatea
comun a dou sau mai multe persoane, fiecare dintre
proprietarii comuni ai cldirii datoreaz impozitul pentru
spa!iile situate în partea din cl"dire aflat# în proprietatea
sa. În cazul în care nu se pot stabili p$r%ile individuale ale
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaz& o
parte egal' din impozitul pentru cl(direa respectiv).
ART. 456
Scutiri
(1) Nu se datoreaz* impozit/tax+ pe cl,diri pentru:
a) cl-dirile aflate în proprietatea public. sau privat/ a
statului sau a unit01ilor administrativ-teritoriale, cu excep2ia
înc3perilor folosite pentru activit45i economice sau agrement,
altele decât cele desf67urate în rela8ie cu persoane juridice de
drept public;
b) cl9dirile aflate în domeniul privat al statului
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin:;,
dup< caz, institu=iilor publice cu finan>are de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) cl?dirile aflate în proprietatea funda@iilor înfiinAate
prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a
întreBine, dezvolta Ci ajuta instituDii de culturE naFionalG,
precum Hi de a susIine acJiuni cu caracter umanitar, social Ki
cultural;
d) clLdirile care, prin destinaMie, constituie lNcaOuri de
cult, aparPinând cultelor religioase recunoscute oficial,
asociaQiilor religioase Ri componentelor locale ale acestora,

precum i casele parohiale, cu excepia încperilor folosite
pentru activit i economice;
(la 22-05-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 456 ,
Capitolul II , Titlul IX a fost modificat de ARTICOL UNIC din
LEGEA nr. 107 din 18 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 376 din 19 mai 2017)
e) cldirile funerare din cimitire i crematorii;
f) cl dirile utilizate de unit ile i institu iile de
învmânt de stat, confesional sau particular, autorizate s
funcioneze provizoriu ori acreditate, cu excepia încperilor
care sunt folosite pentru activiti economice care genereaz
alte venituri decât cele din taxele de colarizare, servirea
meselor pentru precolari, elevi sau studeni i cazarea
acestora, precum i cldirile utilizate de ctre cree, astfel
cum sunt definite i func!ioneaz" potrivit Legii nr. 263/2007
privind înfiin#area, organizarea $i func%ionarea cre&elor, cu
modific'rile (i complet)rile ulterioare;
g) cl*dirile unei institu+ii sau unit,-i care func.ioneaz/
sub coordonarea Ministerului Educa0iei 1i Cercet2rii Etiin3ifice
sau a Ministerului Tineretului 4i Sportului, precum 5i cl6dirile
federa7iilor sportive na8ionale, cu excep9ia înc:perilor care
sunt folosite pentru activit;<i economice;
h) cl=dirile unit>?ilor sanitare publice, cu excep@ia
încAperilor folosite pentru activitBCi economice;
i) clDdirile din parcurile industriale, parcurile
FtiinGifice Hi tehnologice, precum Ii cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaJiei în materia
ajutorului de stat;
j) clKdirile care sunt afectate activitLMilor hidrotehnice,
hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunNtOPiri
funciare Qi de intervenRii la apSrarea împotriva inundaTiilor,
precum Ui clVdirile din porturi Wi cele afectate canalelor
navigabile Xi staYiilor de pompare aferente canalelor, cu
excepZia înc[perilor care sunt folosite pentru activit\]i
economice;
k) cl^dirile care, prin natura lor, fac corp comun cu
poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje _i tuneluri `i care
sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcaii, cu
excepbia înccperilor care sunt folosite pentru alte activitdei
economice;
l) clfdirile aferente infrastructurii feroviare publice sau
infrastructurii metroului;
m) clgdirile Academiei Române hi ale fundaiiilor proprii
înfiinjate de Academia Românk, în calitate de fondator unic, cu
exceplia încmperilor care sunt folosite pentru activitnoi
economice;

n) cldirile aferente capacit ilor de producie care sunt
în sectorul pentru aprare cu respectarea legislaiei în materia
ajutorului de stat;
o) cldirile care sunt utilizate ca sere, solare, rsadnie,
ciuperc rii, silozuri pentru furaje, silozuri i/sau p tule
pentru depozitarea i conservarea cerealelor, cu excep ia
încperilor care sunt folosite pentru alte activiti economice;
p) cldirea folosit ca domiciliu i/sau alte cldiri aflate
în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevzute la art.
2 lit. a), c)-e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
82/2006 pentru recunoaterea meritelor personalului armatei
participant la aciuni militare i acordarea unor drepturi
acestuia i urmailor celui decedat, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 111/2007, cu modific rile !i complet"rile ulterioare;
q) cl#dirile aflate în domeniul public al statului $i în
administrarea Regiei Autonome "Administra%ia Patrimoniului
Protocolului de Stat", cu excep&ia înc'perilor care sunt
folosite pentru activit()i economice;
r) cl*dirile aflate în proprietatea sau coproprietatea
veteranilor de r+zboi, a v,duvelor de r-zboi .i a v/duvelor
nerec0s1torite ale veteranilor de r2zboi;
s) cl3direa folosit4 ca domiciliu aflat5 în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prev6zute la art. 1 al Decretuluilege nr. 118/1990, republicat, cu modific7rile 8i complet9rile
ulterioare, :i a persoanelor fizice prev;zute la art. 1 din
Ordonan<a Guvernului nr. 105/1999, aprobat= cu modific>ri ?i
complet@ri prin Legea nr. 189/2000, cu modificArile Bi
completCrile ulterioare;
---------Lit. s) a alin. (1) al art. 456 a fost modificatD de pct. 3
al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicatE în
MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modificF art. V
din ORDONANGA DE URGENHI nr. 41 din 30 septembrie 2015,
publicatJ în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
t) clKdirea folositL ca domiciliu aflatM în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat Ni a
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanOilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat Pi ai minorilor încadraQi în gradul I de invaliditate;
u) clRdirile aflate în proprietatea organizaSiilor
cetTUenilor aparVinând minoritWXilor naYionale din România, cu
statut de utilitate publicZ, precum [i cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosin\] de
acestea de la o institu^ie sau o autoritate public_, cu excep`ia
încaperilor care sunt folosite pentru activitbci economice;

v) cldirile destinate serviciului de apostil i
supralegalizare, cele destinate depozitrii i administrrii
arhivei, precum i cldirile afectate funcion rii Centrului
Na ional de Administrare a Registrelor Na ionale Notariale;
w) cl dirile de inute sau utilizate de ctre întreprinderile
sociale de inserie.
x) cldirile clasate ca monumente istorice, de arhitectur
sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, care au faada stradal i/sau
principal renovat sau reabilitat conform prevederilor Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu
excepia încperilor care sunt folosite pentru activiti
economice.
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 456 , Capitolul II
, Titlul IX a fost completat de Punctul 1, Articolul I din
LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 875 din 07 noiembrie 2017)
(2) Consiliile locale pot hot!rî s" acorde scutirea sau
reducerea impozitului/taxei pe cl#diri datorate pentru
urm$toarele cl%diri:
a) cl&dirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente
istorice, de arhitectur' sau arheologice, muzee ori case
memoriale, altele decât cele prev(zute la alin. (1) lit. x);
(la 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 456 ,
Capitolul II , Titlul IX a fost modificat) de Punctul 2,
Articolul I din LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017, publicat* în
MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 07 noiembrie 2017)
b) cl+diri pentru care s-a instituit un regim de protec,ie,
altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de
protec-ie ale monumentelor istorice .i în zonele construite
protejate;
c) cl/dirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale
de c0tre organiza1ii neguvernamentale 2i întreprinderi sociale
ca furnizori de servicii sociale;
d) cl3dirile utilizate de organiza4ii nonprofit folosite
exclusiv pentru activit56ile f7r8 scop lucrativ;
e) cl9dirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicat:,
cu modific;rile <i complet=rile ulterioare, pentru perioada
pentru care proprietarul men>ine afecta?iunea de interes public;

f) cldirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din
Ordonana de urgen  a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparinut cultelor
religioase din România, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru perioada pentru care
proprietarul men ine afecta iunea de interes public;
g) cl dirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparinut comunitilor
cetenilor aparinând minoritilor naionale din România,
republicat, pentru perioada pentru care proprietarul menine
afectaiunea de interes public;
h) cldirea nou cu destinaie de locuin, realizat în
condi!iile Legii locuin"ei nr. 114/1996, republicat#, cu
modific$rile %i complet&rile ulterioare, precum 'i cl(direa cu
destina)ie de locuin*+, realizat, pe baz- de credite, în
conformitate cu Ordonan.a Guvernului nr. 19/1994 privind
stimularea investi/iilor pentru realizarea unor lucr0ri publice
1i construc2ii de locuin3e, aprobat4 cu modific5ri 6i complet7ri
prin Legea nr. 82/1995, cu modific8rile 9i complet:rile
ulterioare. În cazul înstr;in<rii cl=dirii, scutirea de impozit
nu se aplic> noului proprietar al acesteia;
i) cl?dirile afectate de calamit@Ai naturale, pentru o
perioadB de pânC la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în
care s-a produs evenimentul;
j) clDdirea folositE ca domiciliu Fi/sau alte clGdiri aflate
în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevHzute la art.
3 alin. (1) lit. b) Ii art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificJrile Ki completLrile ulterioare;
k) clMdirea folositN ca domiciliu, aflatO în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor ale cPror venituri lunare sunt
mai mici decât salariul minim brut pe QarR ori constau în
exclusivitate din indemnizaSie de Tomaj sau ajutor social;
l) clUdirile aflate în proprietatea operatorilor economici,
în condiViile elaborWrii unor scheme de ajutor de stat/de
minimis având un obiectiv prevXzut de legislaYia în domeniul
ajutorului de stat;
m) clZdirile la care proprietarii au executat pe cheltuial[
proprie lucr\ri de interven]ie pentru cre^terea performan_ei
energetice, pe baza procesului-verbal de recep`ie la terminarea
lucrarilor, întocmit în condibiile legii, prin care se constatc
realizarea mdsurilor de interveneie recomandate de cftre
auditorul energetic în certificatul de performangh energetici
sau, dupj caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este
prevkzut în Ordonanla de urgenmn a Guvernului nr. 18/2009
privind creoterea performanpei energetice a blocurilor de

locuine, aprobat cu modific ri i completri prin Legea nr.
158/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
n) cldirile unde au fost executate lucr ri în condi iile
Legii nr. 153/2011 privind m suri de cre tere a calit ii
arhitectural-ambientale a cldirilor, cu modificrile i
completrile ulterioare;
o) cldirile persoanelor care domiciliaz i locuiesc
efectiv în unele localiti din Munii Apuseni i în Rezervaia
Biosferei "Delta Dunrii", în conformitate cu Ordonana
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor faciliti
persoanelor care domiciliaz sau lucreaz în unele localit!"i
din Mun#ii Apuseni $i în Rezerva%ia Biosferei "Delta Dun&rii",
republicat', cu modific(rile ulterioare;
p) cl)dirile de*inute de coopera+iile de consum sau
me,te-ug.re/ti 0i de societ12ile cooperative agricole, în
condi3iile elabor4rii unor scheme de ajutor de stat/de minimis
având un obiectiv prev5zut de legisla6ia în domeniul ajutorului
de stat;
r) cl7dirile de8inute de asocia9iile de dezvoltare
intercomunitar:.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei,
stabilit; conform alin. (2), se aplic< începând cu data de 1
ianuarie a anului urm=tor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(4) Impozitul pe cl>dirile aflate în proprietatea
persoanelor fizice ?i juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durat@ de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se
reduce cu 50%. Reducerea se aplicA în anul fiscal urmBtor celui
în care este îndeplinitC aceastD condiEie.
(5) În cazul scutirilor prevFzute la alin. (1) lit. r), s)
Gi t):
(la 01-01-2017 Partea introductivH a alineatului (5) din
Articolul 456 , Capitolul II , Titlul IX a fost modificatI de
Punctul 39, Articolul I din ORDONANJA DE URGENKL nr. 84 din 16
noiembrie 2016, publicatM în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06
decembrie 2016)
a) scutirea se acordN integral pentru clOdirile aflate în
proprietatea persoanelor menPionate la alin. (1) lit. r),
deQinute în comun cu soRul sau soSia. În situaTia în care o
cotU-parte din clVdiri aparWine unor terXi, scutirea nu se
acordY pentru cota-parte deZinut[ de ace\ti ter]i;

b) scutirea se acord pentru întreaga cl dire de domiciliu
deinut în comun cu soul sau soia, pentru cldirile aflate în
proprietatea persoanelor menionate la alin. (1) lit. s) i t).
În situa ia în care o cot -parte din cl direa de domiciliu
apar ine unor ter i, scutirea nu se acord pentru cota-parte
deinut de aceti teri.
(la 01-01-2017 Litera b) a alin. (5) din Articolul 456 ,
Capitolul II , Titlul IX a fost modificat de Punctul 39,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
---------Alin. (5) al art. 456 a fost introdus de pct. 1 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 31 august 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016.
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Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONAN'A DE
URGEN() nr. 46 din 31 august 2016, publicat* în MONITORUL
OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016:
Articolul II
Scutirile prev+zute la art. 456 alin. (1) lit. r) ,i s),
art. 464 alin. (1) lit. r) -i s) .i art. 469 alin. (1) lit. a)
/i c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modific0rile 1i complet2rile ulterioare, astfel cum au fost
completate prin prezenta ordonan34 de urgen56, aferente anului
2016, se aplic7 de la data intr8rii în vigoare a prezentei
ordonan9e de urgen:;. Organele fiscale locale recalculeaz<
impozitele datorate propor=ional cu perioada cuprins> între 1
ianuarie 2016 ?i data intr@rii în vigoare a prezentei ordonanAe
de urgenBC.

DEFGHIJKLM
ART. 457
Calculul impozitului pe clNdirile rezidenOiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clPdirile rezidenQiale Ri clSdirile-anexT, aflate
în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clUdiri se
calculeazV prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%,
asupra valorii impozabile a clWdirii. Cota impozitului pe
clXdiri se stabileYte prin hotZrâre a consiliului local. La
nivelul municipiului Bucure[ti, aceast\ atribu]ie revine
Consiliului General al Municipiului Bucure^ti.

(2) Valoarea impozabil a cl dirii, exprimat în lei, se
determin prin înmulirea suprafeei construite desfurate a
acesteia, exprimat în metri p tra i, cu valoarea impozabil
corespunz toare, exprimat în lei/mp, din tabelul urmtor:
*T*
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(3) În cazul unei cldiri care are pereii exteriori din
materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a
cldirii se identific în tabelul prevzut la alin. (2) valoarea
impozabil corespunztoare materialului cu ponderea cea mai
mare.
---------Alin. (3) al art. 457 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^20.
(4) Suprafaa construit desfurat a unei cldiri se
determin prin însumarea suprafeelor seciunilor tuturor
nivelurilor cldirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
celor situate la subsol sau la mansard, exceptând suprafeele
podurilor neutilizate ca locuin , ale sc¡rilor ¢i teraselor
neacoperite.
(5) Dac£ dimensiunile exterioare ale unei cl¤diri nu pot fi
efectiv m¥surate pe conturul exterior, atunci suprafa¦a
construit§ desf¨©uratª a cl«dirii se determin¬ prin înmulirea
suprafe®ei utile a cl¯dirii cu un coeficient de transformare de
1,4.

(6) Valoarea impozabil a cl dirii se ajusteaz în funcie
de rangul localitii i zona în care este amplasat cldirea,
prin înmul irea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu
coeficientul de corec ie corespunz tor, prev zut în tabelul
urm tor:
*T*
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(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai
mult de 3 niveluri _i 8 apartamente, coeficientul de corec`ie
prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10.
(8) Valoarea impozabilb a clcdirii, determinatd în urma
aplicerii prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcfie de
anul termingrii acesteia, duph cum urmeazi:
a) cu 50%, pentru cljdirea care are o vechime de peste 100
de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinkl;
b) cu 30%, pentru clmdirea care are o vechime cuprinsn între
50 de ani oi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinpq;
c) cu 10%, pentru clrdirea care are o vechime cuprinss între
30 de ani ti 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinuv.
(9) În cazul clwdirii la care au fost executate lucrxri de
renovare majory, din punct de vedere fiscal, anul terminzrii se
actualizeaz{, astfel c| acesta se consider} ca fiind cel în care
a fost efectuat~ recepia la terminarea lucrrilor. Renovarea
major reprezint aciunea complex care cuprinde obligatoriu
lucr ri de intervenie la structura de rezisten a cldirii,
pentru asigurarea cerinei fundamentale de rezisten mecanic
i stabilitate, prin aciuni de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, precum i, dup caz, alte
lucrri de intervenie pentru meninerea, pe întreaga durat de

exploatare a cldirii, a celorlalte cerine fundamentale
aplicabile construc iilor, conform legii, vizând, în principal,
creterea performanei energetice i a calitii arhitecturalambientale i func ionale a cl dirii. Anul termin rii se
actualizeaz în condi iile în care, la terminarea lucrrilor de
renovare major, valoarea cldirii crete cu cel puin 50% fa
de valoarea acesteia la data începerii executrii lucrrilor.
ART. 458
Calculul impozitului pe cldirile nerezideniale aflate în
proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru cldirile nerezideniale aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin
aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care
poate fi:
a) valoarea rezultat dintr-un raport de evaluare întocmit
de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de
referin, depus la organul fiscal local pân la primul termen
de plat! din anul de referin"#;
---------Lit. a) a alin. (1) al art. 458 a fost modificat$ de pct. 8
al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat%
în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz& art. I din ORDONAN'A DE URGEN() nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^21.
b) valoarea final+ a lucr,rilor de construc-ii, în cazul
cl.dirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referin/0;
c) valoarea cl1dirilor care rezult2 din actul prin care se
transfer3 dreptul de proprietate, în cazul cl4dirilor dobândite
în ultimii 5 ani anteriori anului de referin56.
(2) Cota impozitului pe cl7diri se stabile8te prin hot9râre
a consiliului local. La nivelul municipiului Bucure:ti, aceast;
atribu<ie revine Consiliului General al Municipiului Bucure=ti.
(3) Pentru cl>dirile nereziden?iale aflate în proprietatea
persoanelor fizice, utilizate pentru activit@Ai din domeniul
agricol, impozitul pe clBdiri se calculeazC prin aplicarea unei
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clDdirii.
(4) În cazul în care valoarea clEdirii nu poate fi calculatF
conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculeazG prin
aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform art. 457.

ART. 459
Calculul impozitului pe cldirile cu destinaie mixt aflate
în proprietatea persoanelor fizice
(1) În cazul cldirilor cu destinaie mixt aflate în
proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaz prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosit în scop
reziden ial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru
suprafa a folosit în scop nereziden ial, conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa cl dirii este înregistrat un
domiciliu fiscal la care nu se desfoar nicio activitate
economic, impozitul se calculeaz conform art. 457.
(3) Dac suprafeele folosite în scop rezidenial i cele
folosite în scop nerezidenial nu pot fi evideniate distinct,
se aplic urmtoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa cldirii este înregistrat un
domiciliu fiscal la care nu se desfoar nicio activitate
economic, impozitul se calculeaz conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa cl!dirii este înregistrat un
domiciliu fiscal la care se desf"#oar$ activitatea economic%,
iar cheltuielile cu utilit&'ile sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desf()oar* activitatea economic+, impozitul pe
cl,diri se calculeaz- conform prevederilor art. 458.

ART. 460
Calculul impozitului/taxei pe cl.dirile de/inute de
persoanele juridice
(1) Pentru cl0dirile reziden1iale aflate în proprietatea sau
de2inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl3diri se
calculeaz4 prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%
asupra valorii impozabile a cl5dirii.
(2) Pentru cl6dirile nereziden7iale aflate în proprietatea
sau de8inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl9diri
se calculeaz: prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%,
inclusiv, asupra valorii impozabile a cl;dirii.
(3) Pentru cl<dirile nereziden=iale aflate în proprietatea
sau de>inute de persoanele juridice, utilizate pentru activit?@i
din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clAdiri se calculeazB
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clCdirii.
(4) În cazul clDdirilor cu destinaEie mixtF aflate în
proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determinG prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafaHa folositI în scop

rezidenial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru
suprafa a folosit în scop nerezidenial, conform alin. (2) sau
(3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cldiri, valoarea
impozabil a cldirilor aflate în proprietatea persoanelor
juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior
celui pentru care se datoreaz impozitul/taxa i poate fi:
a) ultima valoare impozabil înregistrat în eviden ele
organului fiscal;
b) valoarea rezultat dintr-un raport de evaluare întocmit
de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu rii;
c) valoarea final a lucrrilor de construcii, în cazul
cldirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cldirilor care rezult din actul prin care se
transfer dreptul de proprietate, în cazul cldirilor dobândite
în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul cldirilor care sunt finanate în baza unui
contract de leasing financiar, valoarea rezultat dintr-un
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare la data evalurii;
f) în cazul cldirilor pentru care se datoreaz taxa pe
cldiri, valoarea înscris în contabilitatea proprietarului
cldirii i comunicat concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosin!", dup# caz.
(6) Valoarea impozabil$ a cl%dirii se actualizeaz& o dat' la
3 ani pe baza unui raport de evaluare a cl(dirii întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evalu)rii, depus la organul
fiscal local pân* la primul termen de plat+ din anul de
referin,-.
---------Alin. (6) al art. 460 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz/ art. I din ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat3 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^22.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic4 în cazul cl5dirilor
care apar6in persoanelor fa78 de care a fost pronun9at: o
hot;râre definitiv< de declan=are a procedurii falimentului.

(8) În cazul în care proprietarul cldirii nu a actualizat
valoarea impozabil a cldirii în ultimii 3 ani anteriori anului
de referin, cota impozitului/taxei pe cldiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul cldirii pentru care se
datoreaz taxa pe cldiri nu a actualizat valoarea impozabil în
ultimii 3 ani anteriori anului de referin , diferen a de tax
fa de cea stabilit conform alin. (1) sau (2), dup caz, va fi
datorat de proprietarul cldirii.
(10) Cota impozitului/taxei pe cldiri prevzut la alin.
(1) i (2) se stabilete prin hotrâre a consiliului local. La
nivelul municipiului Bucureti, aceast atribuie revine
Consiliului General al Municipiului Bucureti.
ART. 461
Declararea, dobândirea, înstrinarea i modificarea
cl dirilor
(1) Impozitul pe cl!diri este datorat pentru întregul an
fiscal de persoana care are în proprietate cl"direa la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei cl#diri în
cursul anului, proprietarul acesteia are obliga$ia s% depun& o
declara'ie la organul fiscal local în a c(rui raz) teritorial*
de competen+, se afl- cl.direa, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii /i datoreaz0 impozit pe cl1diri începând cu data
de 1 ianuarie a anului urm2tor.
(3) Pentru cl3dirile nou-construite, data dobândirii
cl4dirii se consider5 dup6 cum urmeaz7:
a) pentru cl8dirile executate integral înainte de expirarea
termenului prev9zut în autoriza:ia de construire, data
întocmirii procesului-verbal de recep;ie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data termin<rii efective a lucr=rilor;
b) pentru cl>dirile executate integral la termenul prev?zut
în autoriza@ia de construire, data din aceasta, cu
obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepAie în
termenul prevBzut de lege;
c) pentru clCdirile ale cDror lucrEri de construcFii nu au
fost finalizate la termenul prevGzut în autorizaHia de
construire Ii pentru care nu s-a solicitat prelungirea
valabilitJKii autorizaLiei, în condiMiile legii, la data
expirNrii acestui termen Oi numai pentru suprafaPa construitQ
desfRSuratT care are elementele structurale de bazU ale unei
clVdiri, în speWX pereYi Zi acoperi[. Procesul-verbal de
recep\ie se întocme]te la data expir^rii termenului prev_zut în
autoriza`ia de construire, consemnându-se stadiul lucrarilor,
precum bi suprafaca construitd desfefuratg în raport cu care se
stabilehte impozitul pe clidiri.

(4) Declararea cldirilor în vederea impunerii i înscrierea
acestora în evidenele autorit ilor administraiei publice
locale reprezint o obligaie legal a contribuabililor care
de in în proprietate aceste imobile, chiar dac ele au fost
executate f r autoriza ie de construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei
cldiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi
datorat de persoana care deine dreptul de proprietate asupra
cldirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului
în care se înstrineaz.
(6) În cazul extinderii, îmbuntirii, desfiinrii
pariale sau al altor modificri aduse unei cldiri existente,
inclusiv schimbarea integral sau parial a folosinei, care
determin cre terea sau diminuarea valorii impozabile a cl!dirii
cu mai mult de 25%, proprietarul are obliga"ia s# depun$ o nou%
declara&ie de impunere la organul fiscal local în a c'rui raz(
teritorial) de competen*+ se afl, cl-direa, în termen de 30 de
zile de la data modific.rii respective, /i datoreaz0 impozitul
pe cl1diri determinat în noile condi2ii începând cu data de 1
ianuarie a anului urm3tor.
---------Alin. (6) al art. 461 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat4 în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz5 art. I din ORDONAN6A DE URGEN78 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^23.
(7) În cazul desfiin:;rii unei cl<diri, proprietarul are
obliga=ia s> depun? o nou@ declaraAie de impunere la organul
fiscal local în a cBrui razC teritorialD de competenEF se aflG
clHdirea, în termen de 30 de zile de la data demolIrii sau
distrugerii Ji înceteazK sL datoreze impozitul începând cu data
de 1 ianuarie a anului urmMtor, inclusiv în cazul clNdirilor
pentru care nu s-a eliberat autorizaOie de desfiinPare.
(8) DacQ încadrarea clRdirii în funcSie de rangul
localitTUii Vi zonW se modificX în cursul unui an sau în cursul
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe clYdiri, impozitul se calculeazZ conform noii
situa[ii începând cu data de 1 ianuarie a anului urm\tor.
(9) În cazul cl]dirilor la care se constat^ diferen_e între
suprafe`ele înscrise în actele de proprietate ai situabia realc
rezultatd din mesurftorile executate în condigiile Legii
cadastrului hi a publicitijii imobiliare nr. 7/1996,
republicatk, cu modificlrile mi completnrile ulterioare, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeoele care
corespund situapiei reale, dovedite prin lucrqri de cadastru.

Datele rezultate din lucrrile de cadastru se înscriu în
evidenele fiscale, în registrul agricol, precum i în cartea
funciar , iar impozitul se calculeaz conform noii situaii
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui în care se
înregistreaz la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca
anex la declara ia fiscal .
(10) În cazul unei cl diri care face obiectul unui contract
de leasing financiar, pe întreaga durat a acestuia se aplic
urmtoarele reguli:
a) impozitul pe cldiri se datoreaz de locatar, începând cu
data de 1 ianuarie a anului urmtor celui în care a fost
încheiat contractul;
b) în cazul încetrii contractului de leasing, impozitul pe
cldiri se datoreaz de locator, începând cu data de 1 ianuarie
a anului urmtor încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atest intrarea
bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât i locatarul au obligaia depunerii
declaraiei fiscale la organul fiscal local în a crui raz de
competen se afl cldirea, în termen de 30 de zile de la data
finaliz rii contractului de leasing sau a încheierii procesuluiverbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atest! intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing înso"it# de o copie a acestor
documente.
(11) În cazul cl$dirilor pentru care se datoreaz% taxa pe
cl&diri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere,
administrare ori folosin'( care se refer) la perioade mai mari
de o lun*, titularul dreptului de concesiune, închiriere,
administrare ori folosin+, are obliga-ia depunerii unei
declara.ii la organul fiscal local pân/ la data de 25 inclusiv a
lunii urm0toare intr1rii în vigoare a contractului.
---------Alin. (11) al art. 461 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz3 art. I din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^23.
(12) În cazul cl8dirilor pentru care se datoreaz9 taxa pe
cl:diri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere,
administrare ori folosin;< care se refer= la perioade mai mici
de o lun>, persoana de drept public care transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosin?@ are obligaAia

s depun o declaraie la organul fiscal local, pân la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare intrrii în vigoare a
contractelor, la care anexeaz o situaie centralizatoare a
acestor contracte.
---------Alin. (12) al art. 461 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^23.
(13) În cazul unei situaii care determin modificarea taxei
pe cldiri datorate, persoana care datoreaz taxa pe cldiri are
obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local în a
crui raz teritorial de competen se afl cldirea, pân la
data de 25 a lunii urmtoare celei în care s-a înregistrat
situa ia respectiv!.
(14) Declararea cl"dirilor în scop fiscal nu este
condi#ionat$ de înregistrarea acestor imobile la oficiile de
cadastru %i publicitate imobiliar&.
(15) Depunerea declara'iilor fiscale reprezint( o obliga)ie
*i în cazul persoanelor care beneficiaz+ de scutiri sau reduceri
de la plata impozitului sau a taxei pe cl,diri.
ART. 462
Plata impozitului/taxei
(1) Impozitul pe cl-diri se pl.te/te anual, în dou0 rate
egale, pân1 la datele de 31 martie 2i 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipa3ie a impozitului pe cl4diri,
datorat pentru întregul an de c5tre contribuabili, pân6 la data
de 31 martie a anului respectiv, se acord7 o bonifica8ie de pân9
la 10%, stabilit: prin hot;râre a consiliului local. La nivelul
municipiului Bucure<ti, aceast= atribu>ie revine Consiliului
General al Municipiului Bucure?ti.
(3) Impozitul pe cl@diri, datorat aceluiaAi buget local de
cBtre contribuabili, de pânC la 50 lei inclusiv, se plDteEte
integral pânF la primul termen de platG.
(4) În cazul în care contribuabilul deHine în proprietate
mai multe clIdiri amplasate pe raza aceleiaJi unitKLi
administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) Mi (3) se
referN la impozitul pe clOdiri cumulat.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinPQ, care se referR la perioade mai mari
de o lunS, taxa pe clTdiri se plUteVte lunar, pânW la data de 25

inclusiv a lunii urmtoare fiec rei luni din perioada de
valabilitate a contractului, de ctre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosin.
---------Alin. (5) al art. 462 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^24.
(6) În cazul contractelor care se refer la perioade mai
mici de o lun , persoana juridic de drept public care transmite
dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosin
colecteaz taxa pe cldiri de la concesionari, locatari,
titularii dreptului de administrare sau de folosin i o vars
lunar, pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare fiecrei
luni din perioada de valabilitate a contractului.
---------Alin. (6) al art. 462 a fost introdus de pct. 8 al art. unic
din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeaz art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct.
36^25.
CAP. III
Impozitul pe teren i taxa pe teren
ART. 463
Reguli generale
(1) Orice persoan care are în proprietate teren situat în
România datoreaz! pentru acesta un impozit anual, exceptând
cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate public" sau privat# a
statului ori a unit$%ilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin&',
dup( caz, oric)ror entit*+i, altele decât cele de drept public,
se stabile,te taxa pe teren, care se datoreaz- de concesionari,
locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de
folosin./, dup0 caz, în condi1ii similare impozitului pe teren.
În cazul transmiterii ulterioare altor entit23i a dreptului de
concesiune, închiriere, administrare sau folosin45 asupra
terenului, taxa se datoreaz6 de persoana care are rela7ia
contractual8 cu persoana de drept public.
----------

Alin. (2) al art. 463 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^26.
(3) Impozitul prevzut la alin. (1), denumit în continuare
impozit pe teren, precum i taxa pe teren prevzut la alin. (2)
se datoreaz c tre bugetul local al comunei, al ora ului sau al
municipiului în care este amplasat terenul. În cazul
municipiului Bucure ti, impozitul i taxa pe teren se datoreaz
ctre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.
(4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de
concesiune, închiriere, administrare sau folosin ce se refer
la perioade mai mari de o lun, taxa pe teren se stabilete
proporional cu numrul de luni pentru care este constituit
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosin.
Pentru fraciunile mai mici de o lun, taxa se calculeaz
proporional cu numrul de zile din luna respectiv.
---------Alin. (4) al art. 463 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz! art. I din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^26.
(4^1) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte
de concesiune, închiriere, administrare sau folosin&' ce se
refer( la perioade mai mici de o lun), taxa pe teren se
datoreaz* propor+ional cu num,rul de zile sau de ore prev-zute
în contract.
---------Alin. (4^1) al art. 463 a fost introdus de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz/ art. I din ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat3 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^27.
(5) Pe perioada în care pentru un teren se pl4te5te taxa pe
teren, nu se datoreaz6 impozitul pe teren.
(5^1) În cazul în care pentru o suprafa78 de teren
proprietate public9 sau privat: a statului ori a unit;<ii
administrativ-teritoriale se datoreaz= impozit pe teren, iar în
cursul unui an apar situa>ii care determin? datorarea taxei pe

teren, diferena de impozit pentru perioada pe care se datoreaz
taxa se compenseaz sau se restituie contribuabilului în anul
fiscal urmtor.
---------Alin. (5^1) al art. 463 a fost introdus de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^28.
(6) În cazul terenului care este de inut în comun de dou
sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaz impozit
pentru partea din teren aflat în proprietatea sa. În cazul în
care nu se pot stabili prile individuale ale proprietarilor în
comun, fiecare proprietar în comun datoreaz o parte egal din
impozitul pentru terenul respectiv.
ART. 464
Scutiri
(1) Nu se datoreaz impozit/tax pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea public sau privat a
statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, cu excepia
suprafeelor folosite pentru activiti economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin,
dup caz, instituiilor publice cu finan are de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile funda!iilor înfiin"ate prin testament,
constituite conform legii, cu scopul de a între#ine, dezvolta $i
ajuta institu%ii de cultur& na'ional(, precum )i de a sus*ine
ac+iuni cu caracter umanitar, social ,i cultural;
d) terenurile apar-inând cultelor religioase recunoscute
oficial .i asocia/iilor religioase, precum 0i componentelor
locale ale acestora, cu excep1ia suprafe2elor care sunt folosite
pentru activit34i economice;
e) terenurile apar5inând cimitirelor 6i crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unit78ile 9i institu:iile de
înv;<=mânt de stat, confesional sau particular, autorizate s>
func?ioneze provizoriu ori acreditate, cu excep@ia suprafeAelor
care sunt folosite pentru activitBCi economice care genereazD
alte venituri decât cele din taxele de Ecolarizare, servirea
meselor pentru preFcolari, elevi sau studenGi Hi cazarea
acestora, precum Ii clJdirile utilizate de cKtre creLe, astfel
cum sunt definite Mi funcNioneazO potrivit Legii nr. 263/2007,
cu modificPrile Qi completRrile ulterioare;

g) terenurile unit ilor sanitare publice, cu excepia
suprafeelor folosite pentru activiti economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile
de navigaie, terenurile aferente infrastructurii portuare,
canalelor navigabile, inclusiv ecluzele i staiile de pompare
aferente acestora, precum i terenurile aferente lucr rilor de
îmbun t iri funciare, pe baza avizului privind categoria de
folosin a terenului, emis de oficiile de cadastru i
publicitate imobiliar;
i) terenurile folosite pentru activitile de aprare
împotriva inundaiilor, gospodrirea apelor, hidrometeorologie,
cele care contribuie la exploatarea resurselor de ap, cele
folosite ca zone de protecie definite în lege, precum i
terenurile utilizate pentru exploatrile din subsol, încadrate
astfel printr-o hotrâre a consiliului local, în msura în care
nu afecteaz folosirea suprafeei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul
de ameliorare, pentru perioada cât dureaz ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor i nu prin destina!ia
dat" sunt improprii pentru agricultur# sau silvicultur$;
l) terenurile ocupate de autostr%zi, drumuri europene,
drumuri na&ionale, drumuri principale administrate de Compania
Na'ional( de Autostr)zi *i Drumuri Na+ionale din România - S.A.,
zonele de siguran,- a acestora, precum .i terenurile ocupate de
piste /i terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de
siguran01;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele
infrastructurii feroviare publice, precum 2i cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile
3tiin4ifice 5i tehnologice, precum 6i cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legisla7iei în materia
ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacit89ilor de produc:ie care sunt
în sectorul pentru ap;rare cu respectarea legisla<iei în materia
ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române =i ale funda>iilor proprii
înfiin?ate de Academia Român@, în calitate de fondator unic, cu
excepAia terenurilor care sunt folosite pentru activitBCi
economice;
q) terenurile instituDiilor sau unitEFilor care funcGioneazH
sub coordonarea Ministerului EducaIiei Ji CercetKrii LtiinMifice
sau a Ministerului Tineretului Ni Sportului, cu excepOia
terenurilor care sunt folosite pentru activitPQi economice;

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea
veteranilor de rzboi, a v duvelor de rzboi i a vduvelor
nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
s) terenul aferent cldirii de domiciliu, aflat în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev zute la art. 1
al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i a persoanelor fizice prevzute la
art. 1 din Ordonana Guvernului nr. 105/1999, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare;
---------Lit. s) a alin. (1) al art. 464 a fost modificat de pct. 3
al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modific art. V
din ORDONANA DE URGEN nr. 41 din 30 septembrie 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
t) terenul aferent cldirii de domiciliu, aflat în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat i a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentan ilor legali ai minorilor
cu handicap grav sau accentuat !i ai minorilor încadra"i în
gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prev#zute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonan$a de
urgen%& a Guvernului nr. 82/2006, cu modific'rile (i
complet)rile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostil* +i
supralegalizare, cele destinate depozit,rii -i administr.rii
arhivei, precum /i terenurile afectate func0ion1rii Centrului
Na2ional de Administrare a Registrelor Na3ionale Notariale;
w) suprafe4ele de fond forestier, altele decât cele
proprietate public5, pentru care nu se reglementeaz6 procesul de
produc7ie lemnoas8, cele certificate, precum 9i cele cu arborete
cu vârsta de pân: la 20 de ani;
x) terenurile de;inute sau utilizate de c<tre
întreprinderile sociale de inser=ie;
y) terenurile aflate în proprietatea organiza>iilor
cet?@enilor aparAinând minoritBCilor naDionale din România, cu
statut de utilitate publicE, precum Fi cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosinGH de
acestea de la o instituIie sau o autoritate publicJ, cu excepKia
terenurilor care sunt folosite pentru activitLMi economice.

z) suprafeele construite ale terenurilor aferente
cldirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectur sau
arheologice, prevzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent
de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
excepia terenurilor care sunt folosite pentru activiti
economice.
(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 464 , Capitolul
III , Titlul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din
LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 875 din 07 noiembrie 2017)
(2) Consiliile locale pot hotrî s acorde scutirea sau
reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) terenul aferent cl dirilor restituite potrivit art. 16
din Legea nr. 10/2001, republicat , cu modific rile i
completrile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul
menine afectaiunea de interes public;
b) terenul aferent cldirilor retrocedate potrivit art. 1
alin. (10) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/2000,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe
durata pentru care proprietarul menine afectaiunea de interes
public;
c) terenul aferent cldirilor restituite potrivit art. 1
alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 83/1999,
republicat, pe durata pentru care proprietarul men ine
afecta!iunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii
sociale de c"tre organiza#ii neguvernamentale $i întreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organiza%ii nonprofit folosite
exclusiv pentru activit&'ile f(r) scop lucrativ;
f) terenurile apar*inând asocia+iilor ,i funda-iilor
folosite exclusiv pentru activit./ile f0r1 scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamit23i naturale, pentru o
perioad4 de pân5 la 5 ani;
h) terenurile aferente cl6dirii de domiciliu 7i/sau alte
terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prev8zute la art. 3 alin. (1) lit. b) 9i art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modific:rile ;i complet<rile ulterioare;
i) terenurile, inclusiv zonele de protec=ie instituite,
ocupate de cl>dirile clasate ca monumente istorice, de
arhitectur? sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele
decât cele prev@zute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepAia
terenurilor care sunt folosite pentru activitBCi economice;

(la 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 464 ,
Capitolul III , Titlul IX a fost modificat de Punctul 4,
Articolul I din LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 07 noiembrie 2017)
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale cror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ar
ori constau în exclusivitate din indemnizaie de omaj sau
ajutor social;
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici,
în condiiile elaborrii unor scheme de ajutor de stat/de
minimis având un obiectiv prev zut de legisla ia în domeniul
ajutorului de stat;
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice
înscrise în Repertoriul Arheologic Na ional folosite pentru
p unat;
m) terenurile persoanelor care domiciliaz i locuiesc
efectiv în unele localiti din Munii Apuseni i în Rezervaia
Biosferei "Delta Dunrii", în conformitate cu Ordonana
Guvernului nr. 27/1996, republicat, cu modificrile ulterioare;
n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate
supuse unor restricii de utilizare;
o) terenul situat în extravilanul localitilor, pe o
perioad de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul
efectueaz intabularea în cartea funciar pe cheltuial proprie;
p) suprafe ele neconstruite ale terenurilor cu regim de
monument istoric !i protejate;
q) terenurile, situate în zonele de protec"ie ale
monumentelor istorice #i în zonele protejate;
r) suprafe$ele terenurilor afectate de cercet%rile
arheologice, pe întreaga durat& a efectu'rii cercet(rilor.
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe
suprafe)ele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument
istoric, în func*ie de suprafa+a afectat, -i de perioada punerii
monumentelor istorice la dispozi.ia publicului pentru vizitare,
precum /i institu0iilor specializate pentru cercetare.
(la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 464 , Capitolul
III , Titlul IX a fost completat de Punctul 5, Articolul I din
LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017, publicat1 în MONITORUL
OFICIAL nr. 875 din 07 noiembrie 2017)

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei,
stabilit2 conform alin. (2), se aplic3 începând cu data de 1

ianuarie a anului urmtor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea
persoanelor fizice i juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durat de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se
reduce cu 50% . Reducerea se aplic în anul fiscal urmtor celui
în care este îndeplinit aceast condiie.
(5) În cazul scutirilor prevzute la alin. (1) lit. r), s)
i t):
(la 01-01-2017 Partea introductiv a alineatului (5) din
Articolul 464 , Capitolul III , Titlul IX a fost modificat de
Punctul 40, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN  nr. 84 din 16
noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06
decembrie 2016)
a) scutirea se acord integral pentru terenurile aflate în
proprietatea persoanelor prevzute la alin. (1) lit. r),
deinute în comun cu soul sau soia. În situaia în care o
cot-parte din teren aparine unor teri, scutirea nu se acord
pentru cota-parte deinut de aceti teri;
b) scutirea se acord pentru terenul aferent cldirii de
domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prev zute la alin.
(1) lit. s) !i t), de"inute în comun cu so#ul sau so$ia. În
situa%ia în care o cot&-parte din terenul respectiv apar'ine
unor ter(i, scutirea nu se acord) pentru cota-parte de*inut+ de
ace,ti ter-i.
(la 01-01-2017 Litera b) a alin. (5) din Articolul 464 ,
Capitolul III , Titlul IX a fost modificat. de Punctul 40,
Articolul I din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
---------Alin. (5) al art. 464 a fost introdus de pct. 2 al art. I
din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 46 din 31 august 2016, publicat6 în
MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016.

789:;<=>?@
*) NotA CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONANBA DE
URGENCD nr. 46 din 31 august 2016, publicatE în MONITORUL
OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016:
Articolul II
Scutirile prevFzute la art. 456 alin. (1) lit. r) Gi s),
art. 464 alin. (1) lit. r) Hi s) Ii art. 469 alin. (1) lit. a)
Ji c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificrile i complet rile ulterioare, astfel cum au fost
completate prin prezenta ordonan de urgen, aferente anului
2016, se aplic de la data intrrii în vigoare a prezentei
ordonan e de urgen . Organele fiscale locale recalculeaz
impozitele datorate propor ional cu perioada cuprins între 1
ianuarie 2016 i data intrrii în vigoare a prezentei ordonane
de urgen.


ART. 465
Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilete luând în calcul
suprafaa terenului, rangul localit !ii în care este amplasat
terenul, zona "i categoria de folosin#$ a terenului, conform
încadr%rii f&cute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat
în registrul agricol la categoria de folosin'( terenuri cu
construc)ii, impozitul/taxa pe teren se stabile*te prin
înmul+irea suprafe,ei terenului, exprimat- în hectare, cu suma
corespunz.toare prev/zut0 în urm1torul tabel:
(la 01-01-2018 Partea introductiv2 a alineatului (2) din
Articolul 465 , Capitolul III , Titlul IX a fost modificat3 de
Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017,
publicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017)
*T*
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(2^1) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (2^1) din Articolul 465 , Capitolul
III , Titlul IX a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din
LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017, publicatñ în MONITORUL
OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017)

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat
în registrul agricol la altò categorie de folosinóô decât cea de
terenuri cu construcõii, impozitul/taxa pe teren se stabileöte
prin înmul÷irea suprafeøei terenului, exprimatù în hectare, cu
suma corespunzútoare prevûzutü la alin. (4), iar acest rezultat
se înmulýeþte cu coeficientul de corecÿie corespunztor prev zut
la alin. (5).
(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 465 , Capitolul III
, Titlul IX a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din
LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017)
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit
alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmtor, exprimate în
lei pe hectar:
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(5) Suma stabilitÿ conform alin. (4) se înmulete cu
coeficientul de corec ie corespunztor prevzut în urmtorul
tabel:
*T*
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(6) Ca excepaie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul
contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la altb categorie
de folosincd decât cea de terenuri cu construceii,
impozitul/taxa pe teren se calculeazf conform prevederilor alin.
(7) numai dacg îndeplinesc cumulativ urmhtoarele condiiii:
(la 01-01-2018 Partea introductivj a alineatului (6) din
Articolul 465 , Capitolul III , Titlul IX a fost modificatk de
Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017,
publicatl în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017)

a) au prevzut în statut, ca obiect de activitate,
agricultur ;
b) au înregistrate în evidena contabil, pentru anul fiscal
respectiv, venituri i cheltuieli din desfurarea obiectului de
activitate prevzut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan,
impozitul/taxa pe teren se stabilete prin înmul irea suprafe ei
terenului, exprimat în hectare, cu suma corespunz toare
prev zut în urmtorul tabel, înmulit cu coeficientul de
corecie corespunztor prevzut la art. 457 alin. (6):
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(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind
clòdirile ói terenurile, a titularului dreptului de proprietate
asupra acestora, precum ôi schimbarea categoriei de folosinõö se
pot face numai pe baz÷ de documente, anexate la declaraøia
fùcutú sub semnûtura proprie a capului de gospodürie sau, în
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodýriei. Procedura de
înregistrare þi categoriile de documente se vor stabili prin
norme metodologice.
(9) Nivelul impozitului pe teren prevÿzut la alin. (2) i
(7) se stabile te prin hotrâre a consiliului local. La nivelul
municipiului Bucureti, aceast atribuie revine Consiliului
General al Municipiului Bucureti.
ART. 466
Declararea i datorarea impozitului i a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an
fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului,
proprietarul acestuia are obliga ia s depun o nou declara ie
de impunere la organul fiscal local în a crui raz teritorial
de competen se afl terenul, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii, i datoreaz impozit pe teren începând cu data
de 1 ianuarie a anului urmtor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui
teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este
datorat de persoana care deine dreptul de proprietate asupra
terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior
anului în care se înstrineaz.

(4) Dac încadrarea terenului în funcie de rangul
localit ii i zon se modific în cursul unui an sau în cursul
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe teren, impozitul se calculeaz conform noii
situaii începând cu data de 1 ianuarie a anului urm tor.
(5) În cazul modific rii categoriei de folosin
a
terenului, proprietarul acestuia are obliga ia s depun o nou
declaraie de impunere la organul fiscal local în a crui raz
teritorial de competen se afl terenul, în termen de 30 de
zile de la data modificrii folosinei, i datoreaz impozitul
pe teren conform noii situaii începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor.
(6) În cazul terenurilor la care se constat diferene între
suprafe ele înscrise în actele de proprietate !i situa"ia real#
rezultat$ din m%sur&torile executate în condi'iile Legii nr.
7/1996, republicat(, cu modific)rile *i complet+rile ulterioare,
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafe,ele
care corespund situa-iei reale, dovedite prin lucr.ri de
cadastru. Datele rezultate din lucr/rile de cadastru se înscriu
în eviden0ele fiscale, în registrul agricol, precum 1i în cartea
funciar2, iar impozitul se calculeaz3 conform noii situa4ii
începând cu data de 1 ianuarie a anului urm5tor celui în care se
înregistreaz6 la organul fiscal local lucrarea respectiv7, ca
anex8 la declara9ia fiscal:.
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de
leasing financiar, pe întreaga durat; a acestuia se aplic<
urm=toarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreaz> de locatar, începând cu
data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui în care a fost
încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar
înceteaz@ altfel decât prin ajungerea la scadenAB, impozitul pe
teren se datoreazC de locator, începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmDtor celui în care terenul a fost predat locatorului
prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului
sau a altor documente similare care atestE intrarea bunului în
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de
leasing;
c) atât locatorul, cât Fi locatarul au obligaGia depunerii
declaraHiei fiscale la organul fiscal local în a cIrui razJ de
competenKL se aflM terenul, în termen de 30 de zile de la data
finalizNrii contractului de leasing sau a încheierii procesuluiverbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atestO intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing însoPitQ de o copie a acestor
documente.

(8) În cazul terenurilor pentru care se datoreaz taxa pe
teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere,
administrare ori folosin care se refer la perioade mai mari
de o lun, titularul dreptului de concesiune, închiriere,
administrare ori folosin are obligaia depunerii unei
declaraii la organul fiscal local pân la data de 25 inclusiv a
lunii urm toare intr rii în vigoare a contractului.
---------Alin. (8) al art. 466 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^30.
(9) În cazul terenurilor pentru care se datoreaz taxa pe
teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere,
administrare ori folosin care se refer la perioade mai mici
de o lun, persoana de drept public care transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosin are obligaia
s depun o declaraie la organul fiscal local, pân la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare intrrii în vigoare a
contractelor, la care anexeaz o situa!ie centralizatoare a
acestor contracte.
---------Alin. (9) al art. 466 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat" în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz# art. I din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^30.
(10) În cazul unei situa(ii care determin) modificarea taxei
pe teren datorate, persoana care datoreaz* taxa pe teren are
obliga+ia s, depun- o declara.ie la organul fiscal local în a
c/rui raz0 teritorial1 de competen23 se afl4 terenul, pân5 la
data de 25 a lunii urm6toare celei în care s-a înregistrat
situa7ia respectiv8.
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este
condi9ionat: de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de
cadastru ;i publicitate imobiliar<.
(12) Depunerea declara=iilor fiscale reprezint> o obliga?ie
@i în cazul persoanelor care beneficiazA de scutiri sau reduceri
de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
ART. 467

Plata impozitului i a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plte te anual, în dou rate
egale, pân la datele de 31 martie i 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren,
datorat pentru întregul an de ctre contribuabili, pân la data
de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acord o
bonifica ie de pân la 10%, stabilit prin hot râre a
consiliului local. La nivelul municipiului Bucureti, aceast
atribuie revine Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiai buget local de
ctre contribuabili, persoane fizice i juridice, de pân la 50
lei inclusiv, se pltete integral pân la primul termen de
plat.
(4) În cazul în care contribuabilul deine în proprietate
mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiai uniti
administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) i (3) se
refer la impozitul pe teren cumulat.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere,
administrare sau folosin !, care se refer" la perioade mai mari
de o lun#, taxa pe teren se pl$te%te lunar, pân& la data de 25
inclusiv a lunii urm'toare fiec(rei luni din perioada de
valabilitate a contractului, de c)tre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosin*+.
---------Alin. (5) al art. 467 a fost modificat de pct. 8 al art.
unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat, în
MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care
completeaz- art. I din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, cu pct. 36^31.
(6) În cazul contractelor care se refer2 la perioade mai
mici de o lun3, persoana juridic4 de drept public care transmite
dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosin56
colecteaz7 taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii
dreptului de administrare sau de folosin89 :i o vars; lunar,
pân< la data de 25 inclusiv a lunii urm=toare fiec>rei luni din
perioada de valabilitate a contractului.
---------Alin. (6) al art. 467 a fost introdus de pct. 8 al art. unic
din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicat? în MONITORUL
OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completeaz@ art. I
din ORDONANAA DE URGENBC nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatD
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu pct.
36^32.

CAP. IV
Impozitul pe mijloacele de transport
ART. 468
Reguli generale
(1) Orice persoan care are în proprietate un mijloc de
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
datoreaz un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
excepia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede
altfel.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz pe
perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau
înregistrat în România.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se pltete la
bugetul local al unitii administrativ-teritoriale unde
persoana îi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup
caz.
(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul
unui contract de leasing financiar, pe întreaga durat a
acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz de
locatar.
ART. 469
Scutiri
(1) Nu se datoreaz impozitul pe mijloacele de transport
pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea veteranilor de r zboi, vduvelor de rzboi sau
vduvelor nerecstorite ale veteranilor de rzboi, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele
pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate,
aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat i ai
minorilor încadrai în gradul I de invaliditate, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevzute la art. 1 al Decretuluilege nr. 118/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i a persoanelor fizice prevzute la art. 1 din
Ordonana Guvernului nr. 105/1999, aprobat cu modificri i
complet!ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific"rile #i
complet$rile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;
----------

Lit. c) a alin. (1) al art. 469 a fost modificat de pct. 3
al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modific art. V
din ORDONANA DE URGEN nr. 41 din 30 septembrie 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b)
i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, b rcile i luntrele folosite
pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta
Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei;
f) mijloacele de transport ale instituiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care
sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri
în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în
afara unei localiti, dac tariful de transport este stabilit
în condiii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale
în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru
transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru
intervenii în situaii de urgen;
k) mijloacele de transport ale instituiilor sau unitilor
care funcioneaz sub coordonarea Ministerului Educa iei !i
Cercet"rii Etiin#ifice sau a Ministerului Tineretului $i
Sportului;
l) mijloacele de transport ale funda%iilor înfiin&ate prin
testament constituite conform legii, cu scopul de a între'ine,
dezvolta (i ajuta institu)ii de cultur* na+ional,, precum -i de
a sus.ine ac/iuni cu caracter umanitar, social 0i cultural;
m) mijloacele de transport ale organiza1iilor care au ca
unic2 activitate acordarea gratuit3 de servicii sociale în
unit45i specializate care asigur6 g7zduire, îngrijire social8 9i
medical:, asisten;<, ocrotire, activit=>i de recuperare,
reabilitare ?i reinser@ie socialA pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum Bi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiCiile legii;
n) autovehiculele acDionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfF
Gi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului
economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deHinute de cItre organizaJiile
cetKLenilor aparMinând minoritNOilor naPionale.

(2) Consiliile locale pot hotrî s acorde scutirea sau
reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole
utilizate efectiv în domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul
agricol, stabilit conform alin. (2), se aplic începând cu data
de 1 ianuarie a anului urmtor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50%
pentru persoanele fizice care domiciliaz în localitile
precizate în:
a) Hotrârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea
Programului special pentru sprijinirea dezvolt rii economicosociale a unor localit i din Mun ii Apuseni, cu modific rile
ulterioare;
b) Hotrârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea
Programului special privind unele msuri i aciuni pentru
sprijinirea dezvoltrii economico-sociale a judeului Tulcea i
a Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii", cu modificrile
ulterioare.
(5) Scutirile prevzute la alin. (1) lit. a)-c) se acord
integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menionate
la aceste litere, deinute în comun cu soul sau soia. În
situaia în care o cot-parte din dreptul de proprietate asupra
mijlocului de transport apar ine unor ter!i, scutirea nu se
acord" pentru cota-parte de#inut$ de ace%ti ter&i.
(la 01-01-2017 Alineatul (5) din Articolul 469 , Capitolul IV ,
Titlul IX a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din
ORDONAN'A DE URGEN() nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat* în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

+,-./01234
*) Not5 CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONAN6A DE
URGEN78 nr. 46 din 31 august 2016, publicat9 în MONITORUL
OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016:
Articolul II
Scutirile prev:zute la art. 456 alin. (1) lit. r) ;i s),
art. 464 alin. (1) lit. r) <i s) =i art. 469 alin. (1) lit. a)
>i c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modific?rile @i completArile ulterioare, astfel cum au fost
completate prin prezenta ordonanBC de urgenDE, aferente anului
2016, se aplicF de la data intrGrii în vigoare a prezentei

ordonane de urgen . Organele fiscale locale recalculeaz
impozitele datorate proporional cu perioada cuprins între 1
ianuarie 2016 i data intrrii în vigoare a prezentei ordonane
de urgen .


ART. 470
Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz în
funcie de tipul mijlocului de transport, conform celor
prevzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricruia dintre urmtoarele autovehicule,
impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz în funcie de
capacitatea cilindric a acestuia, prin înmulirea fiecrei
grupe de 200 cmc sau fraciune din aceasta cu suma
corespunz toare din tabelul urm!tor:
*T*
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(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se
reduce cu minimum 50%, conform hotrârii consiliului local.
(4) În cazul unui ata, impozitul pe mijlocul de transport
este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marf cu masa
total autorizat egal sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunztoare
prevzut în tabelul urm tor:
*T*
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7 8dar mai 9
:
;
<
= @micA de B
C
D
E
F G14 tone H
I
J
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqr
s
t uMasa de v
w
x
y
z {cel
|
}
~

 puin 14


3tone, 395
555


 dar mai 



>
mic de 



 15 tone
?  !"#$%&'()*+,-./012
3
4 5Masa de 6
7
8
9
: ;cel
<
=
@
A
B CpuDin 15E
F
G
H
I4Jtone, K555
L1257
M
N
O Pdar mai Q
R
S
T
U VmicW de X
Y
Z
[
\ ]18 tone ^
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

 Masa de 



5cel
555
1257


 puin 18



 tone

¡
¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ
ÊII Ë3 axe
Ì
ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóô
õ
ö ÷Masa de ø
ù
ú
û
ü ýcel
þ
ÿ
>
 puin 15


142
248

1 tone,
 dar mai 



 mic de 



 17 tone 


? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=@ABCDEFGH
I
J KMasa de L
M
N
O
P Qcel
R
S
T
U
V WpuXin 17Y
Z
[
\
]2^tone, _248
`509
a
b
c ddar mai e
f
g
h
i jmick de l
m
n
o
p q19 tone r
s
t
uvwxyz{|}~ 

 Masa de
¡
¢
£
¤ ¥cel
¦
§
¨
©
ª «pu¬in 19
®
¯
°
±3²tone, ³509
´661
µ
¶
· ¸dar mai ¹
º
»
¼
½ ¾mic¿ de À
Á
Â
Ã
Ä Å21 tone Æ
Ç
È
ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð
ñ
ò óMasa de ô
õ
ö
÷
ø ùcel
ú
û
ü
ý
þ ÿpuin 21>


4tone, 661
1019

dar mai


>
mic de 



 23 tone
?  !"#$%&'()*+,-./012
3
4 5Masa de 6
7
8
9
: ;cel
<
=
@
A
B CpuDin 23E
F
G
H
I5Jtone, K1019
L1583
M
N
O Pdar mai Q
R
S
T
U VmicW de X
Y
Z
[
\ ]25 tone ^
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

 Masa de 



 cel




 puin 25


1583

6tone, 1019
¡
¢
£ ¤dar mai ¥
¦
§
¨
© ªmic« de ¬

®
¯
° ±26 tone ²
³
´
µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ
Ý
Þ ßMasa de à
á
â
ã
ä7åcel
æ1019
ç1583
è
é
ê ëpuìin 26í
î
ï
ð
ñ òtone
ó
ô
õ
ö÷øùúûüýþÿ? 
A
>III4 axe

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=@BCDEFGH
I
J KMasa de L
M
N
O
P Qcel
R
S
T
U
V WpuXin 23Y
Z
[
\
]1^tone, _661
`670
a
b
c ddar mai e
f
g
h
i jmick de l
m
n
o
p q25 tone r
s
t
uvwxyz{|}~ 

 Masa de
¡
¢
£
¤ ¥cel
¦
§
¨
©
ª «pu¬in 25
®
¯
°
±2²tone, ³670
´1046
µ
¶
· ¸dar mai ¹
º
»
¼
½ ¾mic¿ de À
Á
Â
Ã
Ä Å27 tone Æ
Ç
È
ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð
ñ
ò óMasa de ô
õ
ö
÷
ø ùcel
ú
û
ü
ý
þ ÿpuin 27>


3tone, 1046
1661

dar mai


>
mic de 



 29 tone
?  !"#$%&'()*+,-./012
3
4 5Masa de 6
7
8
9
: ;cel
<
=
@
A
B CpuDin 29E
F
G
H
I4Jtone, K1661
L2464
M
N
O Pdar mai Q
R
S
T
U VmicW de X
Y
Z
[
\ ]31 tone ^
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

 Masa de 



 cel




 puin 31


2464

5tone, 1661
¡
¢
£ ¤dar mai ¥
¦
§
¨
© ªmic« de ¬

®
¯
° ±32 tone ²
³
´
µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ
Ý
Þ ßMasa de à
á
â
ã
ä6åcel
æ1661
ç2464
è
é
ê ëpuìin 32í
î
ï
ð
ñ òtone
ó
ô
õ
ö÷øùúûüýþÿB 

*ST*

(la 01-01-2018 Tabelul de la Alineatul (5) din Articolul 470 ,
Capitolul IV , Titlul IX a fost modificat de Punctul 94,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(6) În cazul unei combina!ii de autovehicule, un autovehicul
articulat sau tren rutier, de transport de marf" cu masa total#
maxim$ autorizat% egal& sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunz'toare
prev(zut) în tabelul urm*tor:
*T*

;+,-./0123456789:<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQRS
T
UImpozitul (în lei/an) V
W
XYZ[\]^_`abcdefghijklmnop
qNumrrul de axesAx(e) motor tAlte
u
vwi greutatea x(oare) cu
ysisteme z
{brut|
}sistem de
~de

încrcat
suspensie
suspensie

>maxim admis pneumatic

sau

pentru
axele

echivalentele motoare




recunoscute 

? !"#$%&'()*+,-./012345678
9I :2+1 axe
;
<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde
f
g hMasa de i
j
k
l
m ncel
o
p
q
r
s tpuuin 12v
w
x
y
z1{tone, |0
}0
~

 dar mai 


 mic de 



 14 tone 


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹
º
» ¼Masa de ½
¾
¿
À
Á Âcel
Ã
Ä
Å
Æ
Ç ÈpuÉin 14Ê
Ë
Ì
Í
Î2Ïtone, Ð0
Ñ0
Ò
Ó
Ô Õdar mai Ö
×
Ø
Ù
Ú ÛmicÜ de Ý
Þ
ß
à
á â16 tone ã
ä
å
æçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ? 
>
Masa de 



 cel




 puin 16


3!tone,

"0
#64
$
%
& 'dar mai (
)
*
+
, -mic. de /
0
1
2
3 418 tone 5
6
7
89:;<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a
b
c dMasa de e
f
g
h
i jcel
k
l
m
n
o ppuqin 18r
s
t
u
v4wtone, x64
y147
z
{
| }dar mai ~



 mic de



 20 tone 


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ
¶
· ¸Masa de ¹
º
»
¼
½ ¾cel
¿
À
Á
Â
Ã ÄpuÅin 20Æ
Ç
È
É
Ê5Ëtone, Ì147
Í344
Î
Ï
Ð Ñdar mai Ò
Ó
Ô
Õ
Ö ×micØ de Ù
Ú
Û
Ü
Ý Þ22 tone ß
à
á
âãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ? 

>


Masa de 


 cel

puin 22



6tone, 344
445


 dar mai 



 mic! de "
#
$
%
& '23 tone (
)
*
?+,-./0123456789:;<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
T
U VMasa de W
X
Y
Z
[ \cel
]
^
_
`
a bpucin 23d
e
f
g
h7itone, j445
k803
l
m
n odar mai p
q
r
s
t umicv de w
x
y
z
{ |25 tone }
~

  ¡¢£¤¥¦§
¨
© ªMasa de «
¬

®
¯ °cel
±
²
³
´
µ ¶pu·in 25¸
¹
º
»
¼8½tone, ¾803
¿1408
À
Á
Â Ãdar mai Ä
Å
Æ
Ç
È ÉmicÊ de Ë
Ì
Í
Î
Ï Ð28 tone Ñ
Ò
Ó
ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúû
ü
ý þMasa de ÿ
>

9cel
803
1408


 pu in 28

 tone



? !"#$%&'()*+,-./0123456789:
;II <2+2 axe
=
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
h
i jMasa de k
l
m
n
o pcel
q
r
s
t
u vpuwin 23x
y
z
{
|1}tone, ~138
321


 dar mai 


 mic de 



 25 tone 


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»
¼
½ ¾Masa de ¿
À
Á
Â
Ã Äcel
Å
Æ
Ç
È
É ÊpuËin 25Ì
Í
Î
Ï
Ð2Ñtone, Ò321
Ó528
Ô
Õ
Ö ×dar mai Ø
Ù
Ú
Û
Ü ÝmicÞ de ß
à
á
â
ã ä26 tone å
æ
ç
èéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ? 


>


Masa de 


 cel

puin 26



3tone, 528
775


 dar mai 



 mic! de "
#
$
%
& '28 tone (
)
*
?+,-./0123456789:;<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
T
U VMasa de W
X
Y
Z
[ \cel
]
^
_
`
a bpucin 28d
e
f
g
h4itone, j775
k936
l
m
n odar mai p
q
r
s
t umicv de w
x
y
z
{ |29 tone }
~

  ¡¢£¤¥¦§
¨
© ªMasa de «
¬

®
¯ °cel
±
²
³
´
µ ¶pu·in 29¸
¹
º
»
¼5½tone, ¾936
¿1537
À
Á
Â Ãdar mai Ä
Å
Æ
Ç
È ÉmicÊ de Ë
Ì
Í
Î
Ï Ð31 tone Ñ
Ò
Ó
ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúû
ü
ý þMasa de ÿ
>

 cel




 pu in 31

6tone, 1537
2133


 dar mai 



 mic de 

!
" #33 tone $
%
&
?'()*+,-./0123456789:;<=@ABCDEFGHIJKLMNO
P
Q RMasa de S
T
U
V
W Xcel
Y
Z
[
\
] ^pu_in 33`
a
b
c
d7etone, f2133
g3239
h
i
j kdar mai l
m
n
o
p qmicr de s
t
u
v
w x36 tone y
z
{
|}~  ¡¢£
¤
¥ ¦Masa de §
¨
©
ª
« ¬cel

®
¯
°
± ²pu³in 36´
µ
¶
·
¸8¹tone, º2133
»3239
¼
½
¾ ¿dar mai À
Á
Â
Ã
Ä ÅmicÆ de Ç
È
É
Ê
Ë Ì38 tone Í
Î
Ï

? 
 !"#$%&
>
' (Masa de )
*
+
,
-9.cel
/2133
03239
1
2
3 4pu5in 386
7
8
9
: ;tone
<
=
@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh
iIIIj2+3 axe
k
lmnopqrstuvwxyz{|}~ 

 Masa de 



 cel



¡ ¢pu£in 36¤
¥
¦
§
¨1©tone, ª1698
«2363
¬

® ¯dar mai °
±
²
³
´ µmic¶ de ·
¸
¹
º
» ¼38 tone ½
¾
¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæç
è
é êMasa de ë
ì
í
î
ï ðcel
ñ
ò
ó
ô
õ öpu÷in 38ø
ù
ú
û
ü2ýtone, þ2363
ÿ3211
>
 dar mai 



 mic de
 40 tone 


? !"#$%&'()*+,-./0123456789
:
; <Masa de =
@
A
B
C3Dcel
E2363
F3211
G
H
I JpuKin 40L
M
N
O
P Qtone
R
S
T
UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|
}IV ~3+2 axe

  ¡¢£¤¥¦§
¨
© ªMasa de «
¬

®
¯ °cel
±
²
³
´
µ ¶pu·in 36¸
¹
º
»
¼1½tone, ¾1500
¿2083
À
Á
Â Ãdar mai Ä
Å
Æ
Ç
È ÉmicÊ de Ë
Ì
Í
Î
Ï Ð38 tone Ñ
Ò
Ó
ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúû
ü
ý þMasa de ÿ
>

 cel




 pu in 38

2tone, 2083
2881


 dar mai 



 mic de 

!
" #40 tone $
%
&
?'()*+,-./0123456789:;<=@ABCDEFGHIJKLMNO

>


Masa de 


 cel

puin 40



3tone, 2881
4262


 dar mai 



 mic! de "
#
$
%
& '44 tone (
)
*
?+,-./0123456789:;<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
T
U VMasa de W
X
Y
Z
[4\cel
]2881
^4262
_
`
a bpucin 44d
e
f
g
h itone
j
k
l
mnopqrstuvwxyz{|}~ 
V 3+3 axe

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
À
Á ÂMasa de Ã
Ä
Å
Æ
Ç Ècel
É
Ê
Ë
Ì
Í ÎpuÏin 36Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô1Õtone, Ö853
×1032
Ø
Ù
Ú Ûdar mai Ü
Ý
Þ
ß
à ámicâ de ã
ä
å
æ
ç è38 tone é
ê
ë
ìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ? 

>
 Masa de 



 cel




 pu!in 38"
#
$
%
&2'tone, (1032
)1542
*
+
, -dar mai .
/
0
1
2 3mic4 de 5
6
7
8
9 :40 tone ;
<
=
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
h
i jMasa de k
l
m
n
o pcel
q
r
s
t
u vpuwin 40x
y
z
{
|3}tone, ~1542
2454


 dar mai 


 mic de 



 44 tone 


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»
¼
½ ¾Masa de ¿
À
Á
Â
Ã4Äcel
Å1542
Æ2454
Ç
È
É ÊpuËin 44Ì
Í
Î
Ï
Ð Ñtone
Ò
Ó
Ô
ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûü
*ST*

(la 01-01-2018 Tabelul de la Alineatul (6) din Articolul 470 ,
Capitolul IV , Titlul IX a fost modificat de Punctul 95,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr. 79 din 8 noiembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie
2017)
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote
care nu face parte dintr-o combinaie de autovehicule prevzut
la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunztoare din tabelul urmtor:
*T*

;
 !"#$%&'()*+,-./
>Masa total0 maxim1 autorizat2 3Impozit4
5
6- lei -7
?89:<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a
ba. Pânc la 1 tond, inclusiv e9
f
ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
b. Peste 1 ton, dar nu mai 34

mult de 3 tone


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½
¾c. Peste 3 tone, dar nu mai ¿52
À
Ámult de 5 tone
Â
Ã
ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêë
ìd. Peste 5 tone
í64
î
ïðñòóôõö÷øùúûüýþÿB 

*ST*

---------Alin. (7) al art. 470 a fost modificat de pct. 37 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(8) În cazul mijloacelor de transport pe ap, impozitul pe
mijlocul de transport este egal cu suma corespunztoare din
tabelul urmtor:
*T*

; !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ACDE
FMijlocul de transport pe apG HImpozitI
J
K- lei -L
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
u1. Luntre, bvrci fwrx motor, y
z
{folosite pentru pescuit |i uz }21
~
personal


  ¡¢£¤¥¦§¨©

>2. Brci f r motor, folosite 56

în alte scopuri


?
 !"#$%&'()*+,-.
/3. B0rci cu motor
1210
2
3456789:;<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
]
^Între _
`4. Nave de sport ai agrement b0 ci d
e
f1.119 g
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
5. Scutere de ap
210

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»
¼6. Remorchere ½i împing¾toare:¿X
À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçè
éa) pânê la 500 CP, inclusiv ë559
ì
íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ? 

>b) peste 500 CP i pân la
909

2000 CP, inclusiv


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=@ABCD
Ec) peste 2000 CP Fi pânG la H1398 I
J4000 CP, inclusiv
K
L
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
ud) peste 4000 CP
v2237 w
xyz{|}~ 
7. Vapoare - pentru fiecare
¡
¢
£1000 tdw sau frac¤iune din
¥182
¦
§acesta
¨
©
ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ
Ò8. Ceamuri, Ólepuri Ôi barje ÕX
Ö
×fluviale:
Ø
Ù
ÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ?
>a) cu capacitatea de încrcare182

pân la 1500 de tone, inclusiv


 !"#$%&'()*+,-./
0b) cu capacitatea de înc1rcare2
3
4de peste 1500 de tone 5i pân6 7280
8
9la 3000 de tone, inclusiv
:
;
<=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde
fc) cu capacitatea de încgrcareh490
i
jde peste 3000 de tone
k
l
mnopqrstuvwxyz{|}~ 
*ST*

(9) În înelesul prezentului articol, capacitatea cilindric
sau masa total maxim autorizat a unui mijloc de transport se
stabilete prin cartea de identitate a mijlocului de transport,
prin factura de achiziie sau un alt document similar.

ART. 471
Declararea i datorarea impozitului pe mijloacele de
transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru
întregul an fiscal de persoana care deine dreptul de
proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau
înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior.
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport,
proprietarul acestuia are obliga ia s depun o declaraie la
organul fiscal local în a crui raz teritorial de competen
are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, în termen
de 30 de zile de la data dobândirii i datoreaz impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
urmtor înmatriculrii sau înregistrrii mijlocului de
transport.
---------Alin. (2) al art. 471 a fost modificat de pct. 38 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în
alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaia s
depun o declaraie la organul fiscal local în a crui raz
teritorial de competen are domiciliul, sediul sau punctul de
lucru, dup caz, i datoreaz impozit pe mijloacele de transport
începând cu data de 1 ianuarie a anului urm!tor înmatricul"rii
sau înregistr#rii acestuia în România.
---------Alin. (3) al art. 471 a fost modificat de pct. 38 al art. I
din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat'
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(4) În cazul radierii din circula(ie a unui mijloc de
transport, proprietarul are obliga)ia s* depun+ o declara,ie la
organul fiscal în a c-rui raz. teritorial/ de competen01 î2i are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup3 caz, în termen de
30 de zile de la data radierii, 4i înceteaz5 s6 datoreze
impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului urm7tor.
(5) În cazul oric8rei situa9ii care conduce la modificarea
impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea
domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul
are obliga:ia depunerii declara;iei fiscale cu privire la
mijlocul de transport la organul fiscal local pe a c<rei raz=
teritorial> î?i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în
termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenit@, Ai

datoreaz impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile
condiii începând cu data de 1 ianuarie a anului urm tor.
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul
unui contract de leasing financiar, pe întreaga durat a
acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz de
locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului urmtor
încheierii contractului de leasing financiar, pân la sfâr itul
anului în cursul c ruia înceteaz contractul de leasing
financiar;
b) locatarul are obliga ia depunerii declara iei fiscale la
organul fiscal local în a crui raz de competen se
înregistreaz mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de
la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a
altor documente similare care atest intrarea bunului în posesia
locatarului, însoit de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât
i locatorul au obligaia depunerii declaraiei fiscale la
consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data
încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a
altor documente similare care atest intrarea bunului în posesia
locatorului, însoit de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraiilor fiscale reprezint o obligaie
i în cazul persoanelor care beneficiaz de scutiri sau reduceri
de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
ART. 472
Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se pl!te"te anual, în
dou# rate egale, pân$ la datele de 31 martie %i 30 septembrie
inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipa&ie a impozitului pe mijlocul de
transport, datorat pentru întregul an de c'tre contribuabili,
pân( la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acord)
o bonifica*ie de pân+ la 10% inclusiv, stabilit, prin hot-râre a
consiliului local. La nivelul municipiului Bucure.ti, aceast/
atribu0ie revine Consiliului General al Municipiului Bucure1ti.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat
aceluia2i buget local de c3tre contribuabili, persoane fizice 4i
juridice, de pân5 la 50 lei inclusiv, se pl6te7te integral pân8
la primul termen de plat9. În cazul în care contribuabilul
de:ine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru
care impozitul este datorat bugetului local al aceleia;i unit<=i

administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refer la impozitul
pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
CAP. V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a
autorizaiilor
ART. 473
Reguli generale
Orice persoan care trebuie s obin un certificat, un aviz
sau o autorizaie menionat în prezentul capitol trebuie s
pl teasc o tax la compartimentul de specialitate al
autoritii administraiei publice locale înainte de a i se
elibera certificatul, avizul sau autorizaia necesar.
ART. 474
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizaiilor de construire i a altor avize i autorizaii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în
mediul urban, este egal cu suma stabilit conform tabelului
urmtor:
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(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru
o zon2 rural3 este egal4 cu 50% din taxa stabilit5 conform alin.
(1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este
egal6 cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autoriza7iei ini8iale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c9tre
comisia de urbanism :i amenajarea teritoriului, de c;tre primari
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
jude<ean se stabile=te de consiliul local în sum? de pân@ la 15
lei, inclusiv.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaAii de construire
pentru o clCdire rezidenDialE sau clFdire-anexG este egalH cu
0,5% din valoarea autorizatI a lucrJrilor de construcKii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaLiei de construire pentru
alte construcMii decât cele menNionate la alin. (5) este egalO
cu 1% din valoarea autorizatP a lucrQrilor de construcRie,
inclusiv valoarea instalaSiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevTzute la alin. (5) Ui (6) stabilite pe
baza valorii autorizate a lucrVrilor de construcWie se aplicX
urmYtoarele reguli:
a) taxa datoratZ se stabile[te pe baza valorii lucr\rilor de
construc]ie declarate de persoana care solicit^ autoriza_ia `i
se platebte înainte de emiterea acesteia;
---------Lit. a) a alin. (7) al art. 474 a fost modificatc de pct. 39
al art. I din ORDONANdA DE URGENef nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicatg în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
b) pentru taxa prevhzuti la alin. (5), valoarea realj a
lucrkrilor de construclie nu poate fi mai micm decât valoarea
impozabiln a clodirii stabilitp conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizqrii lucrrrilor de
construcsie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care
expirt autorizauia respectivv, persoana care a obwinut
autorizaxia trebuie sy depunz o declara{ie privind valoarea
lucr|rilor de construc}ie la compartimentul de specialitate al
autorit~ii administraiei publice locale;
d) pân în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se
depune situaia final privind valoarea lucrrilor de

construcii, compartimentul de specialitate al autorit ii
administraiei publice locale are obligaia de a stabili taxa
datorat pe baza valorii reale a lucrrilor de construcie;
e) pân în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care
compartimentul de specialitate al autorit ii administra iei
publice locale a comunicat valoarea stabilit pentru tax ,
trebuie pltit orice diferen de tax datorat de ctre
persoana care a primit autorizaia sau orice diferen de tax
care trebuie rambursat de autoritatea administraiei publice
locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaii de construire
este egal cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaiei iniiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de desfiin are,
total! sau par"ial#, a unei construc$ii este egal% cu 0,1% din
valoarea impozabil& stabilit' pentru determinarea impozitului pe
cl(diri, aferent) p*r+ii desfiin,ate.
(10) Taxa pentru eliberarea autoriza-iei de foraje sau
excav.ri necesare lucr/rilor de cercetare 0i prospectare a
terenurilor în etapa efectu1rii studiilor geotehnice 2i a
studiilor privind ridic3rile topografice, sondele de gaze,
petrol 4i alte excav5ri se datoreaz6 de c7tre titularii
drepturilor de prospec8iune 9i explorare :i se calculeaz; prin
înmul<irea num=rului de metri p>tra?i de teren ce vor fi efectiv
afecta@i la suprafaAa solului de foraje Bi excavCri cu o valoare
cuprinsD între 0 Ei 15 lei.
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de
cercetare Fi prospectare, contribuabilii au obligaGia sH declare
suprafaIa efectiv afectatJ de foraje sau excavKri, iar în cazul
în care aceasta diferL de cea pentru care a fost emisM anterior
o autorizaNie, taxa aferentO se regularizeazP astfel încât sQ
reflecte suprafaRa efectiv afectatS.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaTiei necesare pentru
lucrUrile de organizare de Vantier în vederea realizWrii unei
construcXii, care nu sunt incluse în altY autorizaZie de
construire, este egal[ cu 3% din valoarea autorizat\ a
lucr]rilor de organizare de ^antier.
(13) Taxa pentru eliberarea autoriza_iei de amenajare de
tabere de corturi, c`suae sau rulote ori campinguri este egalb
cu 2% din valoarea autorizatc a lucrdrilor de construceie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasfrii de chiogcuri,
containere, tonete, cabine, spahii de expunere, corpuri ii
panouri de afijaj, firme ki reclame situate pe clile mi în

spaiile publice este de pân la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare
metru p trat de suprafa ocupat de construcie.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaii privind
lucrrile de racorduri i bran amente la re ele publice de ap ,
canalizare, gaze, termice, energie electric , telefonie i
televiziune prin cablu se stabilete de consiliul local i este
de pân la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur
stradal i adres se stabilete de ctre consiliile locale în
sum de pân la 9 lei, inclusiv.
ART. 475
Taxa pentru eliberarea autorizaiilor pentru desfurarea
unor activiti
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaiilor sanitare de
func ionare se stabile!te de consiliul local "i este de pân# la
20 lei, inclusiv.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de produc$tor,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol se stabilesc de c%tre consiliile
locale &i sunt de pân' la 80 lei, inclusiv.
(3) Persoanele a c(ror activitate este înregistrat) în
grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri *i alte activit+,i
de servire a b-uturilor .i 932 - Alte activit/0i recreative 1i
distractive, potrivit Clasific2rii activit34ilor din economia
na5ional6 - CAEN, actualizat7 prin Ordinul pre8edintelui
Institutului Na9ional de Statistic: nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasific;rii activit<=ilor din economia na>ional? CAEN, datoreaz@ bugetului local al comunei, oraAului sau
municipiului, dupB caz, în a cCrui razD administrativteritorialE se desfFGoarH activitatea, o taxI pentru
eliberarea/vizarea anualJ a autorizaKiei privind desfLMurarea
acestor activitNOi, în funcPie de suprafaQa aferentR
activitSTilor respective, în sumU de:
a) pânV la 4.000 lei, pentru o suprafaWX de pânY la 500 mp,
inclusiv;
b) pânZ la 8.000 lei pentru o suprafa[\ mai mare de 500 mp.
---------Alin. (3) al art. 475 a fost modificat de pct. 40 al art. I
din ORDONAN]A DE URGEN^_ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat`
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

(4) Nivelul taxei prevzute la alin. (3) se stabilete prin
hot râre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureti,
aceast tax se stabilete de ctre Consiliul General al
Municipiului Bucureti i se face venit la bugetul local al
sectorului în a c rui raz teritorial se desf oar
activitatea.
(5) Autorizaia privind desfurarea activitilor prevzute
la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplinete condiiile
prevzute de lege, se emite de ctre primarul în a crui raz de
competen se afl sediul sau punctul de lucru.
---------Alin. (5) al art. 475 a fost modificat de pct. 40 al art. I
din ORDONANA DE URGEN ! nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat"
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 476
Scutiri
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor #i autoriza$iilor urm%toarele:
a) certificatele, avizele &i autoriza'iile ai c(ror
beneficiari sunt veterani de r)zboi, v*duve de r+zboi sau v,duve
nerec-s.torite ale veteranilor de r/zboi;
b) certificatele, avizele 0i autoriza1iile ai c2ror
beneficiari sunt persoanele prev3zute la art. 1 al Decretuluilege nr. 118/1990, republicat, cu modific4rile 5i complet6rile
ulterioare, 7i a persoanelor fizice prev8zute la art. 1 din
Ordonan9a Guvernului nr. 105/1999, aprobat: cu modific;ri <i
complet=ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific>rile ?i
complet@rile ulterioare;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 476 a fost modificatA de pct. 3
al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicatB în
MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modificC art. V
din ORDONANDA DE URGENEF nr. 41 din 30 septembrie 2015,
publicatG în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
c) certificatele de urbanism Hi autorizaIiile de construire
pentru lJcaKuri de cult sau construcLii-anexM;
d) certificatele de urbanism Ni autorizaOiile de construire
pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care aparPin domeniului
public al statului;
e) certificatele de urbanism Qi autorizaRiile de construire
pentru lucrSrile de interes public naTional, judeUean sau local;

f) certificatele de urbanism i autorizaiile de construire,
dac beneficiarul construc iei este o instituie public;
g) autorizaiile de construire pentru autostrzile i c ile
ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism i autoriza iile de construire,
dac beneficiarul construc iei este o instituie sau o unitate
care funcioneaz sub coordonarea Ministerului Educaiei i
Cercetrii Etiinifice sau a Ministerului Tineretului i
Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaie de construire,
dac beneficiarul construciei este o fundaie înfiinat prin
testament, constituit conform legii, cu scopul de a întreine,
dezvolta i ajuta instituii de cultur na!ional", precum #i de
a sus$ine ac%iuni cu caracter umanitar, social &i cultural;
j) certificat de urbanism sau autoriza'ie de construire,
dac( beneficiarul construc)iei este o organiza*ie care are ca
unic+ activitate acordarea gratuit, de servicii sociale în
unit-.i specializate care asigur/ g0zduire, îngrijire social1 2i
medical3, asisten45, ocrotire, activit67i de recuperare,
reabilitare 8i reinser9ie social: pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum ;i pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condi<iile legii;
k) certificat de urbanism sau autoriza=ie de construire, în
cazul unei calamit>?i naturale.
(2) Consiliile locale pot hot@rî sA acorde scutirea sau
reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor Bi
autorizaCiilor pentru:
a) lucrDri de întreFinere, reparare, conservare,
consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor
istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicatG, cu modificHrile
ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care
realizeazI, integral sau parJial, aceste lucrKri pe cheltuialL
proprie;
b) lucrMri destinate pNstrOrii integritPQii fizice Ri a
cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite
în Legea nr. 422/2001, republicatS, cu modificTrile ulterioare,
finanUate de proprietarii imobilelor din zona de protecVie a
monumentelor istorice, în concordanWX cu reglementYrile cuprinse
în documentaZiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucr[ri executate în condi\iile Ordonan]ei Guvernului nr.
20/1994 privind m^suri pentru reducerea riscului seismic al
construc_iilor existente, republicat`, cu modificarile bi
completcrile ulterioare;
d) lucrdri executate în zone de regenerare urbane,
delimitate în condifiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile
ulterioare, lucrri în care se desfoar operaiuni de
regenerare urban coordonate de administra ia local , în
perioada derul rii opera iunilor respective.

CAP. VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate
ART. 477
Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate
(1) Orice persoan care beneficiaz de servicii de reclam
i publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt
fel de înelegere încheiat cu alt persoan datoreaz plata
taxei prevzute în prezentul articol, cu excepia serviciilor de
reclam i publicitate realizate prin mijloacele de informare în
mas scrise i audiovizuale.
(2) Publicitatea realizat! prin mijloace de informare în
mas" scrise #i audiovizuale, în sensul prezentului articol,
corespunde activit$%ilor agen&ilor de publicitate potrivit
Clasific'rii activit()ilor din economia na*ional+ - CAEN, cu
modific,rile ulterioare, respectiv publicitatea realizat- prin
ziare .i alte tip/rituri, precum 0i prin radio, televiziune 1i
internet.
(3) Taxa prev2zut3 în prezentul articol, denumit4 în
continuare taxa pentru servicii de reclam5 6i publicitate, se
pl7te8te la bugetul local al unit9:ii administrativ-teritoriale
în raza c;reia persoana presteaz< serviciile de reclam= >i
publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclam? @i publicitate se
calculeazA prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea
serviciilor de reclamB Ci publicitate.
(5) Cota taxei se stabileDte de consiliul local, fiind
cuprinsE între 1% Fi 3%.
(6) Valoarea serviciilor de reclamG Hi publicitate cuprinde
orice platI obJinutK sau care urmeazL a fi obMinutN pentru
serviciile de reclamO Pi publicitate, cu excepQia taxei pe
valoarea adRugatS.
(7) Taxa pentru servicii de reclamT Ui publicitate prevVzutW
la alin. (1) se declarX Yi se plZte[te de c\tre prestatorul
serviciului de reclam] ^i publicitate la bugetul local, lunar,
pân_ la data de 10 a lunii urm`toare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestari de servicii de reclamb ci
publicitate.
---------Alin. (7) al art. 477 a fost modificat de pct. 3 al art. I
din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicatd în MONITORUL

OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modific art. V din
ORDONANA DE URGEN  nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.

ART. 478
Taxa pentru afiaj în scop de reclam i publicitate
(1) Orice persoan care utilizeaz un panou, un afi aj sau o
structur de afi aj pentru reclam i publicitate, cu excepia
celei care intr sub incidena art. 477, datoreaz plata taxei
anuale prevzute în prezentul articol ctre bugetul local al
comunei, al oraului sau al municipiului, dup caz, în raza
creia/cruia este amplasat panoul, afiajul sau structura de
afiaj respectiv. La nivelul municipiului Bucureti, aceast
tax revine bugetului local al sectorului în raza cruia este
amplasat panoul, afi ajul sau structura de afi!aj respectiv".
(2) Valoarea taxei pentru afi#aj în scop de reclam$ %i
publicitate se calculeaz& anual prin înmul'irea num(rului de
metri p)tra*i sau a frac+iunii de metru p,trat a suprafe-ei
afi.ajului pentru reclam/ sau publicitate cu suma stabilit0 de
consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afi1aj situat în locul în care persoana
deruleaz2 o activitate economic3, suma este de pân4 la 32 lei,
inclusiv;
b) în cazul oric5rui altui panou, afi6aj sau oric7rei altei
structuri de afi8aj pentru reclam9 :i publicitate, suma este de
pân; la 23 lei, inclusiv.
(3) Taxa pentru afi<aj în scop de reclam= >i publicitate se
recalculeaz? pentru a reflecta num@rul de luni sau fracAiunea
din lunB dintr-un an calendaristic în care se afiCeazD în scop
de reclamE Fi publicitate.
(4) Taxa pentru afiGajul în scop de reclamH Ii publicitate
se plJteKte anual, în douL rate egale, pânM la datele de 31
martie Ni 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afiOajul în scop
de reclamP Qi publicitate, datoratR aceluiaSi buget local de
cTtre contribuabili, persoane fizice Ui juridice, de pânV la 50
lei inclusiv, se plWteXte integral pânY la primul termen de
platZ.
(5) Persoanele care datoreaz[ taxa pentru afi\aj în scop de
reclam] ^i publicitate sunt obligate s_ depun` o declaraaie la
compartimentul de specialitate al autoritbcii administradiei
publice locale în termen de 30 de zile de la data amplaserii
structurii de afifaj.

ART. 479
Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate i taxa
pentru afiaj în scop de reclam i publicitate nu se aplic
instituiilor publice, cu excepia cazurilor când acestea fac
reclam unor activit i economice.
(2) Taxa prev zut în prezentul articol, denumit în
continuare taxa pentru afiaj în scop de reclam i publicitate,
nu se aplic unei persoane care închiriaz panoul, afiajul sau
structura de afiaj unei alte persoane, în acest caz taxa
prevzut la art. 477 fiind pltit de aceast ultim persoan.
(3) Taxa pentru afiaj în scop de reclam i publicitate nu
se datoreaz pentru afi!ele, panourile sau alte mijloace de
reclam" #i publicitate amplasate în interiorul cl$dirilor.
(4) Taxa pentru afi%aj în scop de reclam& 'i publicitate nu
se aplic( pentru panourile de identificare a instala)iilor
energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circula*ie,
precum +i alte informa,ii de utilitate public- .i educa/ionale.
(5) Nu se datoreaz0 taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclam1 2i publicitate pentru afi3ajul efectuat pe mijloacele de
transport care nu sunt destinate, prin construc4ia lor,
realiz5rii de reclam6 7i publicitate.
CAP. VII
Impozitul pe spectacole
ART. 480
Reguli generale
(1) Orice persoan8 care organizeaz9 o manifestare artistic:,
o competi;ie sportiv< sau alt= activitate distractiv> în România
are obliga?ia de a pl@ti impozitul prevAzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se plBteCte la bugetul local al
unitDEii administrativ-teritoriale în raza cFreia are loc
manifestarea artisticG, competiHia sportivI sau altJ activitate
distractivK.
ART. 481
Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculeazL prin aplicarea
cotei de impozit la suma încasatM din vânzarea biletelor de
intrare Ni a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotOrPsc cota de impozit dupQ cum
urmeazR:
a) pânS la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operT,
operetU, concert filarmonic sau altV manifestare muzicalW,

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiie sportiv intern sau internaional;
---------Lit. a) a alin. (2) al art. 481 a fost modificat de pct. 41
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
b) pân la 5% în cazul oric rei altei manifest ri artistice
decât cele enumerate la lit. a).
(3) Suma primit din vânzarea biletelor de intrare sau a
abonamentelor nu cuprinde sumele pltite de organizatorul
spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris
intrat în vigoare înaintea vânzrii biletelor de intrare sau a
abonamentelor.
(4) Persoanele care datoreaz impozitul pe spectacole
stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaia de:
a) a înregistra biletele de intrare i/sau abonamentele la
compartimentul de specialitate al autoritii administraiei
publice locale care îi exercit autoritatea asupra locului unde
are loc spectacolul;
b) a anuna tarifele pentru spectacol în locul unde este
programat s aib loc spectacolul, precum i în orice alt loc în
care se vând bilete de intrare i/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare i/sau
abonamente i de a nu încasa sume care dep esc tarifele
precizate pe biletele de intrare !i/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare "i/sau abonament pentru toate
sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al
autorit#$ii administra%iei publice locale, documentele
justificative privind calculul &i plata impozitului pe
spectacole;
f) a se conforma oric'ror altor cerin(e privind tip)rirea,
înregistrarea, avizarea, eviden*a +i inventarul biletelor de
intrare ,i a abonamentelor, care sunt precizate în normele
elaborate în comun de Ministerul Finan-elor Publice .i
Ministerul Dezvolt/rii Regionale 0i Administra1iei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii 2i Ministerul Tineretului
3i Sportului.

ART. 482
Scutiri
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de
la plata impozitului pe spectacole.

ART. 483
Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se pltete lunar pân la data
de 10, inclusiv, a lunii urmtoare celei în care a avut loc
spectacolul.
(2) Orice persoan care datoreaz impozitul pe spectacole
are obligaia de a depune o declaraie la compartimentul de
specialitate al autorit ii administra iei publice locale, pân
la data stabilit pentru fiecare plat a impozitului pe
spectacole. Formatul declaraiei se precizeaz în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanelor Publice i
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice.
(3) Persoanele care datoreaz impozitul pe spectacole
rspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp
a declaraiei i plata la timp a impozitului.
CAP. VIII
Taxe speciale
ART. 484
Taxe speciale
(1) Pentru funcionarea unor servicii publice locale create
în interesul persoanelor fizice i juridice, precum i pentru
promovarea turistic a localitii, consiliile locale, judeene
i Consiliul General al Municipiului Bucure!ti, dup" caz, pot
adopta taxe speciale.
(2) Domeniile în care consiliile locale, jude#ene $i
Consiliul General al Municipiului Bucure%ti, dup& caz, pot
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum 'i
cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finan(ele publice locale, cu
modific)rile *i complet+rile ulterioare.
(3) Taxele speciale se încaseaz, numai de la persoanele
fizice -i juridice care beneficiaz. de serviciile oferite de
institu/ia sau serviciul public de interes local, potrivit
regulamentului de organizare 0i func1ionare al acestora, sau de
la cele care sunt obligate, potrivit legii, s2 efectueze
presta3ii ce intr4 în sfera de activitate a acestui tip de
serviciu.
(4) Taxa special5 pentru promovarea turistic6 a localit78ii
la nivelul municipiului Bucure9ti se face venit la bugetul local
al municipiului Bucure:ti.
(la 30-03-2018 Articolul 484 din Capitolul VIII , Titlul IX
a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONAN;A DE

URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)

ART. 485
Scutiri
(1) Autoritile deliberative pot acorda reduceri sau
scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art.
484, pentru urmtoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rzboi, vduvele de rzboi i v duvele
nerec s torite ale veteranilor de r zboi;
b) persoanele prevzute la art. 1 al Decretului-lege nr.
118/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i persoanele fizice prevzute la art. 1 din
Ordonana Guvernului nr. 105/1999, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 189/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 485 a fost modificat de pct. 3
al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modific art. V
din ORDONANA DE URGEN ! nr. 41 din 30 septembrie 2015,
publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
c) institu#iile sau unit$%ile care func&ioneaz' sub
coordonarea Ministerului Educa(iei )i Cercet*rii Etiin+ifice sau
a Ministerului Tineretului ,i Sportului, cu excep-ia incintelor
folosite pentru activit./i economice;
d) funda0iile înfiin1ate prin testament, constituite conform
legii, cu scopul de a între2ine, dezvolta 3i ajuta institu4ii de
cultur5 na6ional7, precum 8i de a sus9ine ac:iuni cu caracter
umanitar, social ;i cultural;
e) organiza<iile care au ca unic= activitate acordarea
gratuit> de servicii sociale în unit?@i specializate care
asigurA gBzduire, îngrijire socialC Di medicalF, asistenGH,
ocrotire, activitIJi de recuperare, reabilitare Ki reinserLie
socialM pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum Ni pentru alte persoane aflate în dificultate,
în condiOiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele
încadrate în gradul I de invaliditate Pi reprezentanQii legali
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat Ri ai minorilor
încadraSi în gradul I de invaliditate.
----------

Lit. f) a alin. (1) al art. 485 a fost modificat de pct. 42
al art. I din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu
50% pentru persoanele fizice care domiciliaz în localitile
precizate în:
a) Hotrârea Guvernului nr. 323/1996, cu modific rile
ulterioare;
b) Hot rârea Guvernului nr. 395/1996, cu modific rile
ulterioare.

CAP. IX
Alte taxe locale
ART. 486
Alte taxe locale
(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului
Bucure ti sau consiliile jude ene, dup caz, pot institui taxe
pentru utilizarea temporar a locurilor publice i pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de
arhitectur i arheologice i altele asemenea.
(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deinerea sau
utilizarea echipamentelor i utilajelor destinate obinerii de
venituri care folosesc infrastructura public local, pe raza
localitii unde acestea sunt utilizate, precum i taxe pentru
activitile cu impact asupra mediului înconjurtor.
(3) Taxele prevzute la alin. (1) i (2) se calculeaz! "i se
pl#tesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorit$%ile
deliberative interesate.
(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divor& pe cale
administrativ' este în cuantum de 500 lei (i poate fi majorat)
prin hot*râre a consiliului local, f+r, ca majorarea s- poat.
dep/0i 50% din aceast1 valoare. Taxa se face venit la bugetul
local.
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, de2inute de
consiliile locale, consiliul local stabile3te o tax4 de pân5 la
32 lei, inclusiv.
(6) Prin excep6ie de la prevederile alin. (1), consiliile
locale, Consiliul General al Municipiului Bucure7ti 8i
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure9ti, dup:
caz, pot institui taxa pentru reabilitare termic; a blocurilor

de locuine i locuin elor unifamiliale, pentru care s-au alocat
sume aferente cotei de contribuie a proprietarilor, în
condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 18/2009,
aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 158/2011, cu
modific rile i completrile ulterioare.
ART. 487
Scutiri
Autoritile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de
la plata taxelor instituite conform art. 486 urmtoarelor
persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rzboi, vduvele de rzboi i vduvele
nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
b) persoanele fizice prevzute la art. 1 din Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) instituiile sau unit ile care func!ioneaz" sub
coordonarea Ministerului Educa#iei $i Cercet%rii Etiin&ifice sau
a Ministerului Tineretului 'i Sportului, cu excep(ia incintelor
folosite pentru activit)*i economice;
d) funda+iile înfiin,ate prin testament, constituite conform
legii, cu scopul de a între-ine, dezvolta .i ajuta institu/ii de
cultur0 na1ional2, precum 3i de a sus4ine ac5iuni cu caracter
umanitar, social 6i cultural;
e) organiza7iile care au ca unic8 activitate acordarea
gratuit9 de servicii sociale în unit:;i specializate care
asigur< g=zduire, îngrijire social> ?i medical@, asistenAB,
ocrotire, activitCDi de recuperare, reabilitare Fi reinserGie
socialH pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum Ii pentru alte persoane aflate în dificultate,
în condiJiile legii.
ART. 487^1
Termenul de depunere a documentelor
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe
clKdiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe
mijloacele de transport prevLzute la art. 456, 464 Mi 469 se
aplicN, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal,
persoanelor care deOin documente justificative emise pânP la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior Qi care sunt
depuse la compartimentele de specialitate ale autoritRSilor
publice locale, pânT la data de 31 martie, inclusiv.
(la 24-07-2017 Capitolul IX din Titlul IX a fost completat
de Punctul 60, Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18

iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie
2017)
ART. 488
Contracte de fiducie
În cazul persoanelor fizice i juridice care încheie
contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele i taxele
locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în
cadrul operaiunii de fiducie sunt pltite de ctre fiduciar la
bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale unde
sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaiunii de
fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând
cu data de întâi a lunii urm toare celei în care a fost încheiat
contractul de fiducie.
CAP. X
Alte dispozi ii comune
ART. 489
Majorarea impozitelor i taxelor locale de consiliile locale
sau consiliile jude ene
(1) Autoritatea deliberativ a administraiei publice
locale, la propunerea autoritii executive, poate stabili cote
adiionale la impozitele i taxele locale prevzute în prezentul
titlu, în funcie de urmtoarele criterii: economice, sociale,
geografice, precum i de necesitile bugetare locale, cu
excepia taxelor prevzute la art. 494 alin. (10) lit. b) i c).
(2) Cotele adiionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi
mai mari de 50% fa de nivelurile maxime stabilite în prezentul
titlu.
(3) Criteriile prevzute la alin. (1) se hot r!sc de c"tre
autoritatea deliberativ# a administra$iei publice locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani
consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu
pân% la 500%, începând cu al treilea an, în condi&iile stabilite
prin hot'râre a consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cl(diri )i
impozitul pe teren cu pân* la 500% pentru cl+dirile ,i
terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria cl-dirilor .i
terenurilor prev/zute la alin. (5) se adopt0 prin hot1râre a
consiliului local.
(7) Cl2dirile 3i terenurile care intr4 sub inciden5a alin.
(5) se stabilesc prin hot6râre a consiliului local conform
elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hot7rârile consiliului local stabilite potrivit alin.
(7) au caracter individual.

ART. 490
Controlul i colectarea impozitelor i taxelor locale
Autoritile administraiei publice locale i organele
speciale ale acestora, dup caz, sunt responsabile pentru
stabilirea, controlul i colectarea impozitelor i taxelor
locale, precum i a amenzilor i penaliz rilor aferente.
ART. 491
Indexarea impozitelor i taxelor locale
(1) În cazul oric rui impozit sau oricrei taxe locale, care
const într-o anumit sum în lei sau care este stabilit pe
baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexeaz
anual, pân la data de 30 aprilie, de ctre consiliile locale,
inând cont de rata inflaiei pentru anul fiscal anterior,
comunicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanelor
Publice i Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprob prin
hotrâre a consiliului local i se aplic! în anul fiscal
urm"tor. La nivelul municipiului Bucure#ti, aceast$ atribu%ie
revine Consiliului General al Municipiului Bucure&ti.
ART. 492
Elaborarea normelor
Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de c'tre
Ministerul Finan(elor Publice )i Ministerul Dezvolt*rii
Regionale +i Administra,iei Publice.
CAP. XI
Sanc-iuni
ART. 493
Sanc.iuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage
r/spunderea disciplinar0, contraven1ional2 sau penal3, potrivit
dispozi4iilor legale în vigoare.
(2) Constituie contraven5ii urm6toarele fapte, dac7 nu au
fost s8vâr9ite în astfel de condi:ii încât s; fie considerate,
potrivit legii, infrac<iuni:
a) depunerea peste termen a declara=iilor de impunere
prev>zute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) ?i (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c),
alin. (9) @i (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) Ai alin. (6)
lit. b) Bi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478
alin. (5) Ci art. 483 alin. (2);

b) nedepunerea declaraiilor de impunere prevzute la art.
461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) i (13),
art. 466 alin. (2), (5) i alin. (7) lit. c), alin. (9) i (10),
art. 471 alin. (2), (4), (5) i alin. (6) lit. b) i c), art.
474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) i art.
483 alin. (2).
(3) Contravenia prev zut la alin. (2) lit. a) se
sanc ioneaz cu amend de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la
alin. (2) lit. b) cu amend de la 279 lei la 696 lei.
(4) Înclcarea normelor tehnice privind tiprirea,
înregistrarea, vânzarea, evidena i gestionarea, dup caz, a
abonamentelor i a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend de la 325 lei la 1.578
lei.
(4^1) Necomunicarea informaiilor i a documentelor de
natura celor prevzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel
mult 15 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii
constituie contravenie i se sanc!ioneaz" cu amend# de la 500
la 2.500 lei.
---------Alin. (4^1) al art. 493 a fost introdus de pct. 43 al art. I
din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat'
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime (i maxime
ale amenzilor prev)zute la alin. (3) *i (4) se majoreaz+ cu
300%.
(6) Constatarea contraven,iilor -i aplicarea sanc.iunilor se
fac de c/tre primari 0i persoane împuternicite din cadrul
autorit12ii administra3iei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prev4zute la alin. (3) 5i (4) se
actualizeaz6 prin hot7râre a consiliilor locale conform
procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contraven8iilor prev9zute în prezentul capitol li se
aplic: dispozi;iile Ordonan<ei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven=iilor, aprobat> cu modific?ri @i
completAri prin Legea nr. 180/2002, cu modificBrile Ci
completDrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitErii, pe
loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, dupF caz, de la data comunicGrii
acestuia, a jumHtate din minimul amenzii.
(la 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 493 , Capitolul XI ,
Titlul IX a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din
ORDONANIA DE URGENJK nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicatL în
MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

CAP. XII
Dispoziii finale
ART. 494
Implica ii bugetare ale impozitelor i taxelor locale
(1) Impozitele i taxele locale, majorrile de întârziere,
precum i amenzile aferente acestora constituie integral
venituri la bugetele locale ale unitilor administrativteritoriale.
(2) Impozitul pe cldiri, precum i amenzile aferente
acestuia constituie venituri la bugetul local al unit ii
administrativ-teritoriale în raza c reia este situat cldirea
respectiv.
(3) Impozitul pe teren, precum i amenzile aferente acestuia
constituie venituri la bugetul local al unitii administrativteritoriale în raza creia este situat terenul respectiv.
(4) Cu excepiile prevzute la alin. (5), impozitul pe
mijlocul de transport, majorrile de întârziere, precum i
amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local
al unitii administrativ-teritoriale în raza creia trebuie
înmatriculat sau înregistrat mijlocul de transport respectiv.
(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de
transport stabilit în concordan cu prevederile art. 470 alin.
(5) i (6), majorrile de întârziere, precum i amenzile
aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucr ri de între!inere,
modernizare, reabilitare "i construire a drumurilor locale #i
jude$ene, din care 60% constituie venituri la bugetul local %i
40% constituie venituri la bugetul jude&ean. În cazul
municipiului Bucure'ti, impozitul constituie venituri în
propor(ie de 60% la bugetele sectoarelor )i 40% la bugetul
municipiului Bucure*ti.
(6) Taxele locale prev+zute la cap. V din prezentul titlu
constituie venituri ale bugetelor locale ale unit,-ilor
administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de
urbanism .i a autoriza/iilor de construire de c0tre pre1edin2ii
consiliilor jude3ene, cu avizul primarilor comunelor, taxele
datorate constituie venit în propor4ie de 50% la bugetul local
al comunelor 5i de 50% la bugetul local al jude6ului.
---------Alin. (6) al art. 494 a fost modificat de pct. 44 al art. I
din ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat:
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(7) Taxa pentru afi;aj în scop de reclam< =i publicitate,
precum >i amenzile aferente constituie venituri la bugetul local
al unit?@ii administrativ-teritoriale unde este situat afiAajul,

panoul sau structura pentru afiajul în scop de reclam i
publicitate.
(8) Impozitul pe spectacole, precum i amenzile aferente
constituie venituri la bugetul local al unitii administrativteritoriale unde are loc manifestarea artistic, competiia
sportiv sau alt activitate distractiv .
(9) Celelalte taxe locale prev zute la art. 486, precum i
amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al
unit ii administrativ-teritoriale unde este situat locul public
sau echipamentul respectiv ori unde trebuie înmatriculat
vehiculul lent.
(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) majorrile pentru plata cu întârziere a impozitelor i
taxelor locale;
b) taxele judiciare de timbru i alte taxe de timbru
prevzute de lege;
c) taxele extrajudiciare de timbru prevzute de lege,
exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea
timbrelor fiscale.
(11) Sumele prevzute la alin. (10) lit. b) i c) se
ajusteaz pentru a reflecta rata inflaiei în conformitate cu
normele elaborate în comun de Ministerul Finanelor Publice i
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice.
(12) În vederea clarificrii i stabilirii reale a situaiei
fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale
autorit !ilor administra"iei publice locale au competen#a de a
solicita informa$ii %i documente cu relevan&' fiscal( sau pentru
identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori
taxabile, dup) caz, iar notarii, avoca*ii, executorii
judec+tore,ti, organele de poli-ie, organele vamale, serviciile
publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere .i
înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare
pentru eliberarea pa/apoartelor simple, serviciile publice
comunitare de eviden01 a persoanelor, precum 2i orice alt3
entitate care de4ine informa5ii sau documente cu privire la
bunurile impozabile sau taxabile, dup6 caz, ori la persoanele
care au calitatea de contribuabil au obliga7ia furniz8rii
acestora f9r: plat;, în termen de 15 zile lucr<toare de la data
primirii solicit=rii.
---------Alin. (12) al art. 494 a fost modificat de pct. 44 al art. I
din ORDONAN>A DE URGEN?@ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatA
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

ART. 495
Dispoziii tranzitorii
În vederea stabilirii impozitelor i taxelor locale pentru
anul fiscal 2016, se stabilesc urmtoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în
proprietate cl diri nerezideniale sau cldiri cu destinaie
mixt au obligaia s depun declara ii pân la data de 31 mai
2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al
ministrului finan elor publice i al ministrului dezvoltrii
regionale i administraiei publice, în termen de 60 de zile de
la data publicrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentului cod;
---------Lit. a) a art. 495 a fost modificat de pct. 1 al art. 6 din
ORDONANA DE URGEN nr. 8 din 23 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016.
b) persoanele juridice au obligaia s depun declaraii
privind cldirile pe care le dein în proprietate la data de 31
decembrie 2015, destinaia i valoarea impozabil a acestora,
pân! la data de 31 mai 2016 inclusiv;
---------Lit. b) a art. 495 a fost modificat" de pct. 1 al art. 6 din
ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 8 din 23 martie 2016, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016.
c) persoanele fizice 'i juridice care la data de 31
decembrie 2015 de(in mijloace de transport radiate din
circula)ie conform prevederilor legale din domeniul circula*iei
pe drumurile publice au obliga+ia s, depun- o declara.ie în
acest sens, înso/it0 de documente justificative, la
compartimentele de specialitate ale autorit12ii publice locale,
pân3 la data de 31 mai 2016 inclusiv;
---------Lit. c) a art. 495 a fost modificat4 de pct. 1 al art. 6 din
ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 8 din 23 martie 2016, publicat8 în
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016.
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe
cl9diri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe
mijloacele de transport prev:zute la art. 456, 464 ;i 469 se
aplic< începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care
de=in documente justificative emise pân> la data de 31 decembrie
2015 ?i care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorit@Ailor publice locale, pânB la data de 31 martie 2016
inclusiv;

---------Lit. d) a art. 495 a fost modificat de pct. 45 al art. I
din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
e) prevederile art. 491 se aplic începând cu 1 ianuarie
2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor i taxelor
locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitiv a inflaiei
înregistrat pentru anul 2016;
---------Lit. e) a art. 495 a fost modificat de pct. 1 al art. 6 din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 8 din 23 martie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016.
f) consiliile locale adopt hotrâri privind nivelurile
impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60
de zile de la data publicrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucureti,
aceast atribuie revine Consiliului General al Municipiului
Bucureti.
g) prin excepie de la prevederile lit. f), nivelurile
impozitelor i taxelor locale se aprob prin dispoziie a
primarului, pân la expirarea termenului prevzut la lit. f), în
cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie
emis de ctre secretarul unit ii administrativ-teritoriale ori
de c!tre persoana desemnat" în condi#iile art. 55 alin. (8^1)
din Legea administra$iei publice locale nr. 215/2001,
republicat%, cu modific&rile 'i complet(rile ulterioare, cu
avizul administra)iei jude*ene a finan+elor publice pân, la
expirarea termenului prev-zut la lit. f), în cazul în care
consiliul local este dizolvat .i primarul nu î/i poate exercita
atribu0iile ca urmare a încet1rii sau suspend2rii mandatului în
condi3iile legii, ori în situa4ia în care fa56 de acesta au fost
dispuse potrivit legii penale m7suri preventive, altele decât
cele care determin8 suspendarea mandatului 9i care fac
imposibil: exercitarea de c;tre acesta a atribu<iilor prev=zute
de lege. Dispozi>ia primarului, respectiv decizia secretarului
sau persoanei desemnate se aduc la cuno?tin@A publicB.
---------Lit. g) a art. 495 a fost modificatC de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicatD în MONITORUL OFICIAL
nr. 408 din 30 mai 2016, care modificE art. V din ORDONANFA DE
URGENGH nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicatI în MONITORUL
OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.

 

*) Not CTCE:
Potrivit art. 8 din ORDONAN A DE URGEN
nr. 8 din 23 martie
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016,
prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, dispoziiile art. 6 intr în vigoare la data
publicrii prezentei ordonane de urgen în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

 !"

ART. 495^1
(1) Pentru anul 2016, primul termen de plat# a impozitului
pe cl$diri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe
mijloacele de transport, prev%zut la art. 462 alin. (1), art.
467 alin. (1) &i la art. 472 alin. (1), se prorog' de la 31
martie 2016 la 30 iunie 2016.
(2) Prin excep(ie de la prevederile art. 462 alin. (2), art.
467 alin. (2) )i art. 472 alin. (2), pentru anul 2016,
contribuabilii care achit* integral, pân+ la 30 iunie 2016,
impozitul pe cl,diri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe
mijloacele de transport beneficiaz- de bonifica.ia stabilit/ de
consiliul local.
---------Art. 495^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 6 din ORDONAN0A
DE URGEN12 nr. 8 din 23 martie 2016, publicat3 în MONITORUL
OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016.
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*) Not> CTCE:

Potrivit art. 8 din ORDONAN?A DE URGEN@A nr. 8 din 23 martie
2016, publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016,
prin excepCie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificDrile Ei completFrile
ulterioare, dispoziGiile art. 6 intrH în vigoare la data
publicIrii prezentei ordonanJe de urgenKL în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

MNOPQRSTUV

TITLUL X
Impozitul pe construcWii
ART. 496
Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcXii,
stabilit conform prezentului titlu, urmYtoarele persoane,
denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepia institu iilor
publice, institutelor naionale de cercetare-dezvoltare,
asociaiilor, fundaiilor i a celorlalte persoane juridice fr
scop patrimonial, potrivit legilor de organizare i func ionare;
b) persoanele juridice str ine care desf oar activitate
prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele juridice cu sediul social în România
înfiinate potrivit legislaiei europene.
(2) În cazul operaiunilor de leasing financiar, calitatea
de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaiunilor
de leasing operaional, calitatea de contribuabil o are
locatorul.
ART. 497
Definiia construciilor
În înelesul prezentului titlu, construciile sunt cele
prevzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea i
duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe.
ART. 498
Cota de impozitare i baza impozabil
(1) Impozitul pe construcii se calculeaz prin aplicarea
unei cote de 1% asupra valorii construciilor existente în
patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului
anterior, evideniat contabil în soldul debitor al conturilor
corespunz!toare construc"iilor men#ionate la art. 497, din care
se scade:
a) valoarea cl$dirilor, pentru care se datoreaz% impozit pe
cl&diri, potrivit prevederilor titlului IX. Intr' sub inciden(a
acestor prevederi )i valoarea cl*dirilor din parcurile
industriale, +tiin,ifice -i tehnologice care, potrivit legii, nu
beneficiaz. de scutirea de la plata impozitului pe cl/diri;
b) valoarea lucr0rilor de reconstruire, modernizare,
consolidare, modificare sau extindere la construc1ii închiriate,
luate în administrare sau în folosin23;
c) valoarea construc4iilor 5i a lucr6rilor de reconstruire,
modernizare, consolidare, modificare sau extindere a
construc7iilor, aflate sau care urmeaz8 s9 fie trecute, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea
statului sau a unit:;ilor administrativ-teritoriale;
d) valoarea construc<iilor din subgrupa 1.2 "Construc=ii
agricole" din Catalogul privind clasificarea >i duratele normale
de func?ionare a mijloacelor fixe;
e) valoarea construc@iilor situate în afara frontierei de
stat a României, astfel cum aceasta este definitA potrivit

legii, inclusiv cele situate în zona contigu a României i zona
economic exclusiv a României, astfel cum sunt delimitate prin
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime
interioare, al mrii teritoriale, al zonei contigue i al zonei
economice exclusive ale României, republicat, pentru
operaiunile legate de activit ile desf urate în exercitarea
drepturilor prev zute de art. 56 i 77 din Convenia Naiunilor
Unite asupra dreptului mrii, încheiat la Montego Bay (Jamaica)
la 10 decembrie 1982, ratificat de România prin Legea nr.
110/1996;
f) valoarea construciilor din domeniul public al statului
i care fac parte din baza material de reprezentare i
protocol, precum i a celor din domeniul public i privat al
statului, închiriate sau date în folosin instituiilor
publice, construcii administrate de Regia Autonom
"Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat";
g) valoarea construciilor de inute de structurile sportive,
definite potrivit legii.
(2) În situa!ia în care, în cursul anului curent, se
înregistreaz" opera#iuni de majorare sau diminuare a valorii
soldului debitor al conturilor corespunz$toare construc%iilor
men&ionate la art. 497, impozitul pe construc'ii calculat
potrivit alin. (1) nu se recalculeaz(. Aceste modific)ri sunt
luate în considerare pentru determinarea impozitului pe
construc*ii datorat pentru anul urm+tor.
(3) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este
cheltuial, deductibil- la stabilirea rezultatului fiscal
reglementat de titlul II.
ART. 499
Plata impozitului .i depunerea declara/iei fiscale
(1) Contribuabilii prev0zu1i la art. 496 sunt obliga2i s3
calculeze 4i s5 declare impozitul pe construc6ii, pân7 la data
de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaz8 impozitul.
(2) Impozitul pe construc9ii, declarat potrivit alin. (1),
se pl:te;te în dou< rate egale, pân= la datele de 25 mai >i 25
septembrie inclusiv.
(3) Prin excep?ie de la alin. (1) @i (2), contribuabilii
care înceteazA sB existe în cursul anului au obligaCia de a
declara Di a plEti impozitul determinat conform art. 498 alin.
(1), pânF la data încheierii perioadei din an în care persoana
juridicG a existat.
(4) Contribuabilii nou-înfiinHaIi datoreazJ impozitul pe
construcKii începând cu anul fiscal urmLtor.

(5) Modelul i coninutul declara iei privind impozitul pe
construcii se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.
(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezint
venit al bugetului de stat i se administreaz de c tre Agen ia
Na ional de Administrare Fiscal, potrivit prevederilor Codului
de procedur fiscal.
ART. 500
Perioada de aplicare
Prevederile prezentului titlu se aplic pân la data de 31
decembrie 2016 inclusiv.
TITLUL XI
Dispoziii finale
ART. 501
Data intrrii în vigoare a Codului fiscal
Prezentul cod intr în vigoare la data de 1 ianuarie 2016,
cu excepia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel.
ART. 502
Abrogarea actelor normative
(1) La data intrrii în vigoare a prezentului cod se abrog:
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23
decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. art. 16 din Legea apiculturii nr. 383/2013, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie
2014;
3. art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii
de rzboi, precum i unele drepturi ale invalizilor !i v"duvelor
de r#zboi, republicat$ în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modific%rile &i
complet'rile ulterioare;
4. art. 130 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicat( în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611
din 12 august 2015;
5. art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protec)ia *i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat+ în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie
2008, cu modific,rile -i complet.rile ulterioare;
6. art. 12 alin. (13) din Legea energiei electrice /i a
gazelor naturale nr. 123/2012, publicat0 în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modific1rile
2i complet3rile ulterioare;
7. art. 8 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive

politice de dictatura instaurat cu începere de la 6 martie
1945, precum i celor deportate în str intate ori constituite
în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificrile i
completrile ulterioare;
8. art. 10 paragrafele 2 i 3 din Legea locuinei nr.
114/1996, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
9. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuin e proprietate
personal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 182 din 13 martie 2014;
10. art. 15 alin. (2) din Legea Societii Naionale de
Cruce Roie din România nr. 139/1995, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu
modificrile i completrile ulterioare;
11. art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietii i justiiei, precum i unele
msuri adiacente, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificrile i
complet!rile ulterioare;
12. art. 26 alin. (3) din Ordonan"a de urgen#$ a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei %i faunei s&lbatice,
publicat' în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442
din 29 iunie 2007, aprobat( cu modific)ri *i complet+ri prin
Legea nr. 49/2011, cu modific,rile -i complet.rile ulterioare;
13. art. V alin. (5) /i (6) din Legea nr. 77/2012 pentru
modificarea 0i completarea Legii notarilor publici 1i a
activit23ii notariale nr. 36/1995, publicat4 în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2012;
14. art. 17 alin. (3) din Legea farmaciei nr. 266/2008,
republicat5 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85
din 2 februarie 2015;
15. art. 41 alin. (1) 6i (2) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicat7 în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu
modific8rile ulterioare;
16. orice alte dispozi9ii contrare prezentului cod.
(2) Trimiterile f:cute prin alte acte normative la Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific;rile <i complet=rile
urm>toare, se consider? a fi f@cute la prezentul cod.
(3) Trimiterile cuprinse în alte acte normative din domeniul
asigurArilor sociale la «contribuBia individualC de asigurDri
sociale» sau «contribuEia individualF de asigurGri sociale de

sn tate» se înlocuiesc, dup caz, cu «contribuia de asigurri
sociale» sau «contribuia de asigurri sociale de sntate».
(la 01-01-2018 Articolul 502 din Titlul XI a fost completat
de Punctul 97, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN
nr. 79 din 8
noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10
noiembrie 2017)
ART. 503
Alte prevederi
În aplicarea prevederilor prezentului cod, Guvernul va
asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul
structural anual al administra iei publice prevzute la art. 3
alin. (1) din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i
guvernana în cadrul uniunii economice i monetare dintre
Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei,
Republica Federal Germania, Republica Estonia, Irlanda,
Republica Elen, Regatul Spaniei, Republica Francez, Republica
Italian, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica
Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul
rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon, Republica
Portughez, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia,
Republica Finlanda i Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2
martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, i art. 9 din
Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997
privind consolidarea supravegherii poziiilor bugetare i
supravegherea i coordonarea politicilor economice, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2
august 1997, cu modificrile i complet!rile ulterioare.
Aceast" lege a fost adoptat# de Parlamentul României, în
condi$iile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art.
75 %i ale art. 76 alin. (1) din Constitu&ia României,
republicat'.
PREEEDINTELE CAMEREI DEPUTA(ILOR
VALERIU-)TEFAN ZGONEA
PRE*EDINTELE SENATULUI
C+LIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-T,RICEANU
Bucure-ti, 8 septembrie 2015.
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