ORDONAN DE URGEN nr. 18 din 15 martie 2018
privind adoptarea unor msuri fiscal-bugetare i pentru
modificarea i completarea unor acte normative
GUVERNUL ROMÂNIEI
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PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018
Data intrarii in vigoare : 23 martie 2018
Forma actualizata valabila la data de : 17 aprilie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 23 martie 2018
pana la data selectata
Promovarea acestui act normativ este determinat în
principal de necesitatea:
- reducerii numrului de declara ii depuse la organul
fiscal de c tre persoanele fizice care realizeaz venituri din
desf urarea unor activiti economice, ca msur fiscal
prevzut în Programul de Guvernare 2018-2020 aprobat prin
Hotrârea Parlamentului României nr. 1/2018 pentru acordarea
încrederii Guvernului;
– revizuirii sistemului actual privind impozitarea
veniturilor realizate din activiti economice de persoanele
fizice, prin eliminarea plilor anticipate i instituirea unui
singur termen de plat pentru a rspunde exigenelor privind
administrarea eficient a sistemului fiscal;
– eliminrii dificult !ilor ap"rute în procesul de
gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele
fizice;
– simplific#rii birocra$iei prin reducerea num%rului de
declara&ii depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor
formulare 'i diminuarea costurilor administrative legate de
procesarea declara(iilor;
– stabilirii contribu)iilor sociale obligatorii pentru
unele categorii de persoane fizice care ob*in venituri din
activit+,i ce nu au un caracter de continuitate;
– încuraj-rii contribuabililor persoane fizice care
desf./oar0 activit12i economice s3 î4i declare în mod
transparent obliga5iile fiscale, în scopul îmbun6t78irii
conform9rii;
– simplific:rii modului de stabilire a impozitului pe
venit, atât pentru contribuabil, cât ;i pentru A.N.A.F., prin
neemiterea deciziilor de impunere pentru pl<=ile anticipate >i
cunoa?terii de c@tre contribuabil a obligaAiilor de platB, fCrD
intervenEia organului fiscal;
– dobândirii calitFGii de asigurat de la termenul de
depunere a declaraHiei unice sau de la data depunerii acesteia,
dupI caz;

– încadrrii ca pl titor CAS i CASS în funcie de venitul
estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în
anul precedent;
– punerii în concordan cu noile reglementri din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i
complet rile ulterioare, referitoare la calitatea de asigurat în
sistemul de asigur ri sociale de s n tate i pentru respectarea
dreptului persoanelor asigurate care realizeaz venituri din
activiti independente, drepturi de proprietate intelectual,
cedarea folosinei bunurilor, agricultur, silvicultur,
piscicultur, asocieri cu persoane juridice, investiii i alte
surse la servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale,
în funcie de termenul de depunere a declaraiilor i de plat a
contribuiilor de asigurri sociale de sn tate;
– asigur!rii m"surilor de protec#ie social$ pentru
familiile care au în între%inere copii cu handicap prin
corelarea prevederilor din actele normative în baza c&rora se
acord' beneficii de asisten() social* bazate pe evaluarea
veniturilor cu cele care stabilesc presta+iile sociale acordate
persoanelor cu handicap, astfel încât familiile celor
aproximativ 50.000 de copii cu handicap s, nu fie private de
accesul la ajutorul social, aloca-ia pentru sus.inerea familiei
/i ajutorul pentru înc0lzirea locuin1ei,
întrucât neadoptarea mecanismului de calcul, declarare 2i
plat3 a contribu4iilor sociale pân5 la data de 25 martie 2018 ar
conduce la întreruperea calit67ii de asigurat în sistemele
sociale de pensii 8i s9n:tate, aspect ce ar putea afecta accesul
persoanelor fizice vizate la presta;iile sociale suportate de
aceste sisteme, respectiv la dreptul la pensie sau la dreptul la
servicii medicale <i medicamente, cu consecin=e negative asupra
st>rii de s?n@tate a acestora,
întrucât nepromovarea noului mecanism privind determinarea,
declararea Ai plata impozitului aferent veniturilor realizate de
persoanele fizice din activitBCi independente, agriculturD,
silviculturE, pisciculturF, cedarea folosinGei bunurilor, pânH
la data de 25 martie 2018, care este primul termen de platI
pentru efectuarea plJKilor anticipate cu titlu de impozit ar
conduce la efectuarea unor plLMi nedatorate din perspectiva
noilor reglementNri,
întrucât necorelarea prevederilor din actele normative în
baza cOrora se acordP beneficii de asistenQR socialS bazate pe
evaluarea veniturilor cu cele care stabilesc prestaTiile sociale
acordate persoanelor cu handicap ar conduce la creUterea
riscului de excluziune socialV a familiilor care au copii cu
handicap în întreWinere,

în considerarea faptului c aceste aspecte vizeaz interesul
general public i constituie situaii de urgen i
extraordinare a cror reglementare nu poate fi amânat, impunând
adoptarea de m suri imediate pe calea ordonan ei de urgen ,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia României,
republicat,
Guvernul României adopt prezenta ordonan de urgen.
ART. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10
septembrie 2015, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 60 punctul 1, dup litera a) se introduce o
nou liter, litera a^1), cu urm torul cuprins:
"a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectual!;"
2. La articolul 61, dup" litera a) se introduce o nou#
liter$, litera a^1), cu urm%torul cuprins:
"a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectual&,
definite potrivit art. 70;"
3. La articolul 64, alineatul (1), dup' litera a) se
introduce o nou( liter), litera a^1), cu urm*torul cuprins:
"a^1) drepturi de proprietate intelectual+;"
4. La articolul 67, alineatul (1) se modific, -i va avea
urm.torul cuprins:
"ART. 67
(1) Veniturile din activit/0i independente cuprind
veniturile din activit12i de produc3ie, comer4, prest5ri de
servicii 6i veniturile din profesii liberale, realizate în mod
individual 7i/sau într-o form8 de asociere, inclusiv din
activit9:i adiacente."
5. La articolul 67, alineatul (3) se abrog;.
6. Articolul 67^1 se modific< =i va avea urm>torul cuprins:
"ART. 67^1
Definirea veniturilor din România din activit?@i
independente
Veniturile obAinute din activitBCi independente desfDEurate
în România, potrivit legii, se considerF ca fiind obGinute din
România, indiferent dacH sunt primite din România sau din
strIinJtate."
7. La articolul 68, alineatul (1) se modificK
urmMtorul cuprins:
"ART. 68

Li va avea

(1) Venitul net anual din activit i 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. 69."
8. La articolul 68, alineatul (5), litera l) se abrog .
9. La articolul 69, alineatele (1), (2), (5), (6) i (9) se
modific
i vor avea urm torul cuprins:
"ART. 69
(1) În cazul contribuabililor care realizeaz venituri din
activiti independente, altele decât venituri din profesii
liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se
determin pe baza normelor de venit de la locul desfurrii
activitii.
(2) Ministerul Finanelor Publice elaboreaz nomenclatorul
activitilor pentru care venitul net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit, care se aprob prin ordin al
ministrului finanelor publice, în conformitate cu activitile
din Clasificarea activit ilor din economia na!ional" - CAEN,
aprobat# prin ordin al pre$edintelui Institutului Na%ional de
Statistic&. Direc'iile generale regionale ale finan(elor
publice, respectiv a municipiului Bucure)ti au urm*toarele
obliga+ii:
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
coeficien.ilor de corec/ie stabili0i prin consultarea
consiliilor jude1ene/Consiliului General al Municipiului
Bucure2ti, dup3 caz.
................................................................
...............................
(5) În cazul în care un contribuabil desf45oar6 o
activitate care genereaz7 venituri din activit89i 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;<i se reduce propor=ional,
astfel încât s> reflecte perioada de an calendaristic în care a
fost desf?@uratA activitatea respectivB.
(6) DacC un contribuabil desfDEoarF douG sau mai multe
activitHIi care genereazJ venituri din activitKLi independente,
altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67
alin. (2), venitul net din aceste activitMNi se stabileOte de
cPtre contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit
corespunzQtoare fiecRrei activitSTi.

................................................................
...............................
(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 urmtor au
obligaia determinrii 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 Naional a României, la
sfâritul anului fiscal. Aceast categorie de contribuabili are
obliga ia s completeze corespunz tor i s 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."
10. La articolul 69, dup alineatul (9) se introduc dou noi
alineate, alineatele (10) i (11), cu urmtorul cuprins:
"(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de
la alin. (4) în declaraia unic privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea
normelor anuale de venit se realizeaz de ctre contribuabil
prin aplicarea coeficien ilor de corec!ie publica"i de c#tre
Direc$iile generale regionale ale finan%elor publice, respectiv
a municipiului Bucure&ti, asupra normelor anuale de venit.
(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru
determinarea venitului net anual, se stabile'te prin norme."
11. Dup( articolul 69 se introduc trei noi articole,
articolele 69^1-69^3, cu urm)torul cuprins:
"ART. 69^1
Op*iunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe
baza datelor din contabilitate
(1) Contribuabilii care ob+in venituri din activit,-i
independente, impu.i pe baz/ de norme de venit, au dreptul s0
opteze pentru determinarea venitului net în sistem real,
potrivit art. 68.
(2) Op1iunea de a determina venitul net în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68,
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioad2 de 2 ani
fiscali consecutivi 3i se consider4 reînnoit5 pentru o nou6
perioad7 dac8 contribuabilul nu solicit9 revenirea la sistemul
anterior, prin completarea corespunz:toare a declara;iei unice
privind impozitul pe venit <i contribu=iile sociale datorate de
persoanele fizice >i depunerea formularului la organul fiscal

competent pân la data de 15 martie inclusiv a anului urm tor
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 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.
ART. 69^2
Stabilirea impozitului pentru veniturile din activiti
independente pentru care venitul net anual se stabilete pe baza
normelor de venit
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti
independente pentru care venitul net anual se stabilete pe baza
normelor de venit au obligaia stabilirii impozitului anual
datorat, pe baza declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribuiile 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.
ART. 69^3
Impozitarea venitului net anual din activiti 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."
12. Dup" articolul 69^3 se introduce un nou capitol,
capitolul II^1 „Venituri din drepturi de proprietate
intelectual#“.
13. Articolul 70 se modific$ %i va avea urm&torul cuprins:
"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
lucr+ri de art, monumental-, brevete de inven.ie, desene /i
modele, m0rci 1i indica2ii geografice, topografii pentru produse
semiconductoare 3i altele asemenea."

14. Articolul 71 se modific i va avea urm torul cuprins:
"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."
15. Articolul 72 se modific i va avea urm torul cuprins:
"ART. 72
Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectual pl tite de persoane juridice sau alte
entit i care au obligaia 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 pl0titori de asemenea venituri, potrivit
legii, f1r2 aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prev3zute la
alin. (2).
(4) Impozitul se calculeaz4 prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului net 5i se re6ine la surs7, de c8tre pl9titorii
de venituri prev:zu;i la alin. (2), la momentul pl<=ii
veniturilor.
(5) Impozitul calculat >i re?inut reprezint@ impozit final
Ai se plBteCte la bugetul de stat pânD la data de 25 inclusiv a
lunii urmEtoare celei în care a fost reFinut.
(6) PlGtitorii de venituri prevHzuIi la alin. (2) nu au
obligaJia calculKrii, reLinerii la sursM Ni plOPii impozitului
din veniturile plQtite dacR efectueazS plTUi cVtre asocierile
fWrX personalitate juridicY, precum Zi c[tre entit\]i cu
personalitate juridic^, care organizeaz_ `i conduc contabilitate
proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit
se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sbu propriu.

(7) Contribuabilii nu au obligaia de completare a
Registrului de eviden  fiscal i de conducere a evidenei
contabile.
(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume
reprezentând pân la 2% din impozitul stabilit la alin. (4)
pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectual,
pentru sus inerea entit ilor nonprofit care se înfiin eaz i
funcioneaz în condiiile legii i a unitilor de cult, precum
i pentru acordarea de burse private, conform legii, pân la
data de 15 martie inclusiv a anului urmtor celui de realizare a
veniturilor.
(9) Obligaia calculrii i plii sumei prevzute la alin.
(8) revine organului fiscal competent.
(10) Prin excepie de la alin. (8) i (9), contribuabilii
pot opta pentru calcularea, re inerea !i plata sumei
reprezentând pân" la 2% din impozitul datorat la momentul pl#$ii
veniturilor din drepturi de proprietate intelectual%, pentru
sus&inerea entit'(ilor nonprofit care se înfiin)eaz* +i
func,ioneaz- în condi.iile legii /i a unit01ilor de cult, de
c2tre pl3titorii de astfel venituri, pân4 la termenul de plat5
al impozitului.
(11) Op6iunea prev7zut8 la alin. (10) se exercit9 în scris
de c:tre contribuabil ;i se aplic< la momentul pl=>ii
impozitului de c?tre pl@titorii de venituri din drepturi de
proprietate intelectualA. OpBiunea rCmâne valabilD pe perioada
derulErii contractului încheiat între pFrGi, începând cu luna
exercitHrii opIiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali
consecutivi.
(12) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) Ji (9)
se stabileKte prin ordin al preLedintelui A.N.A.F."
16. DupM articolul 72 se introduce un nou articol, articolul
72^1, cu urmNtorul cuprins:
"ART. 72^1
Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate
intelectualO
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectualP,
inclusiv din crearea unor lucrQri de artR monumentalS, primit de
la alTi plUtitori decât cei prevVzuWi la art. 72 alin. (2), se
stabileXte de contribuabili prin scYderea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra
venitului brut.
(2) În cazul exploatZrii de c[tre mo\tenitori a drepturilor
de proprietate intelectual], precum ^i în cazul remunera_iei
reprezentând dreptul de suit` ai al remunerabiei compensatorii
pentru copia privatc, venitul net se determind prin scederea din
venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune

colectiv sau altor pl titori de asemenea venituri, potrivit
legii, fr aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevzute 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) Obliga iile declarative sunt cele stabilite pentru
veniturile nete anuale din activit i independente determinate
în sistem real."
17. Articolul 73 se modific
i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 73
Opiunea 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 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 urm"tor
expir#rii perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, op$iunea pentru determinarea
venitului net în sistem real se exercit% prin completarea
declara&iei 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.
(4) Obliga0iile declarative 1i regulile de impunere sunt
cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activit23i
independente determinate în sistem real."
18. Articolul 74 se abrog4.
19. Articolul 75 se abrog5.
20. La articolul 79, alineatele (2)
vor avea urm9torul cuprins:

6i (3) se modific7 8i

"(2) Obligaia calculrii i pl ii sumei prevzute la
alin. (1) revine organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) i (2) se
stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F."
21. La articolul 79, dup alineatul (3) se introduc dou noi
alineate, alineatele (4) i (5), cu urm torul cuprins:
"(4) Prin excep ie de la alin. (1) i (2), contribuabilii
pot opta pentru calcularea, reinerea i plata sumei
reprezentând pân la 2% din impozitul lunar datorat pentru
veniturile din salarii i asimilate salariilor, pentru
susinerea entitilor nonprofit care se înfiineaz i
funcioneaz în condiiile legii i a unitilor de cult, de
ctre angajator/pl titor, pân! la termenul de plat" al
impozitului.
(5) Op#iunea de la alin. (4) se exercit$ în scris de c%tre
contribuabil &i se aplic' începând cu impozitul datorat pentru
veniturile din salarii (i asimilate salariilor aferente lunii
urm)toare celei în care contribuabilul a depus cererea la
angajator/pl*titor. Op+iunea r,mâne valabil- pentru o perioad.
de cel mult 2 ani fiscali consecutivi."
22. La articolul 85, alineatul (4) se modific/ 0i va avea
urm1torul cuprins:
"(4) Contribuabilii prev2zu3i la alin. (1) au obliga4ia s5
depun6 la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal,
pân7 la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a
veniturilor, a declara8iei unice privind impozitul pe venit 9i
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
contribuAiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. II,
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului,
pentru anul fiscal în curs."
23. La articolul 85, alineatul (5) se abrogB.
24. La articolul 85, alineatele (6), (8) Ci (8^1) se
modificD Ei vor avea urmFtorul cuprins:
"(6) Impozitul anual datorat se calculeazG de cHtre
contribuabil, pe baza datelor din declaraIia unicJ privind
impozitul pe venit Ki contribuLiile sociale datorate de
persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei
anuale de venit, impozitul fiind final.
................................................................
...............................

(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.
(8^1) În cazul încetrii 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 contribu iile sociale datorate de
persoanele fizice i î i va recalcula impozitul anual datorat."
i va avea urmtorul cuprins:
25. Articolul 86 se modific
"ART. 86
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opiunii
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 îi exprim aceast opiune, au obligaia de a completa
Registrul de eviden fiscal.
(2) Opiunea se exercit pentru fiecare an fiscal, prin
completarea declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribuiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru anul
în curs i depunerea formularului la organul fiscal competent
pân 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),
op"iunea se exercit# pentru anul fiscal în curs, în termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea $i
depunerea declara%iei unice privind impozitul pe venit &i
contribu'iile 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 declara/iei unice
privind impozitul pe venit 0i contribu1iile sociale datorate de
persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, 2i î3i va recalcula impozitul anual.
(5) Contribuabilii prev4zu5i la alin. (1) au obliga6ia de a
depune declara7ia unic8 privind impozitul pe venit 9i
contribu:iile sociale datorate de persoanele fizice la organul
fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pân; la data de 15
martie inclusiv a anului urm<tor celui de realizare a venitului.
(6) Impozitul anual datorat se calculeaz= de c>tre
contribuabil, pe baza declara?iei unice privind impozitul pe

venit i contribuiile 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 plte te integral la bugetul
de stat."
26. La articolul 87, alineatele (1) i (3) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 87
(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
contribuabilii prevzu i la art. 83 alin. (4) realizeaz
venituri din închirierea unui num r mai mare de 5 camere,
ace tia sunt obliga i s notifice organului fiscal competent
evenimentul, respectiv depirea numrului de 5 camere de
închiriat, 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 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.
................................................................
...............................
(3) Pentru perioada rmas din anul fiscal, venitul net se
stabilete în sistem real, potrivit prevederilor art. 68,
contribuabilii având obligaia de a completa Registrul de
eviden fiscal. Contribuabilii respectivi sunt obligai s
completeze i s depun! 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, pentru veniturile aferente
perioadei r&mase pân' la sfâr(itul anului fiscal. Regulile de
impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada r)mas*
sunt cele prev+zute la art. 86 alin. (4)-(7)."
27. Articolul 88 se modific, -i va avea urm.torul cuprins:
"ART. 88
Impozitarea venitului net anual din cedarea folosin/ei
bunurilor determinat în sistem real
Venitul net anual din cedarea folosin0ei bunurilor,
determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate
potrivit prevederilor art. 68, se impoziteaz1 potrivit
prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil."

28. La articolul 96, alineatul (2), partea introductiv i
literele b) i c) ale alineatului (3) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"(2) Câtigul net anual/Pierderea net anual se determin
de c tre contribuabil, pe baza declara iei unice privind
impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de
persoanele fizice, depus potrivit prevederilor art. 122.
(3) Intermediarii, societile de administrare a investiiilor
sau societile de investiii autoadministrate, care efectueaz
tranzaciile prevzute la art. 94 i 95, au urmtoarele
obligaii:
................................................................
...............................
b) transmiterea ctre fiecare contribuabil a informaiilor
privind totalul câtigurilor/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;
c) 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."
29. La articolul 102, alineatul (2) se modific( )i va avea
urm*torul cuprins:
"(2) Obliga+ia calcul,rii -i pl./ii sumei prev0zute la
alin. (1) revine organului fiscal competent."
30. La articolul 106, alineatul (4) se modific1 2i va avea
urm3torul cuprins:
"(4) În cazul contribuabililor care realizeaz4 venituri din
desf56urarea a dou7 sau mai multe activit89i 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@Ai."
31. Articolul 107 se modificB Ci va avea urmDtorul cuprins:
"ART. 107
Calculul Ei plata impozitului pe veniturile din activitFGi
agricole
(1) Impozitul pe venitul din activitHIi agricole se
calculeazJ de cKtre contribuabil prin aplicarea unei cote de 10%
asupra venitului anual din activitLMi agricole stabilit pe baza
normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfNOoarP o activitate agricolQ
prevRzutS la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determinT

pe baz de norm de venit are obligaia de a depune anual,
pentru veniturile anului în curs, declaraia unic privind
impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice la organul fiscal competent, pân la data de
15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului.
(3) Contribuabilii care desf oar activit i agricole
pentru care venitul se stabile te pe baz de norme de venit i
dein suprafee destinate produciei agricole vegetale/animale
în localiti/judee 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
corespunz toare a declara!iei unice privind impozitul pe venit
"i contribu#iile sociale datorate de persoanele fizice.
(4) Declara$ia prev%zut& la alin. (2) nu se depune pentru
veniturile prev'zute 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 f0r1 personalitate
juridic2 3i entit45i supuse regimului transparen6ei fiscale la
organul fiscal competent revine asociatului care r7spunde pentru
îndeplinirea obliga8iilor asocia9iei fa:; de autorit<=ile
publice pân> la data de 15 februarie inclusiv a anului urm?tor
celui de realizare a venitului. Declara@ia cuprinde Ai cota de
distribuire ce revine fiecBrui membru asociat din venitul
impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are
obligaCia transmiterii cDtre fiecare membru asociat a
informaEiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine
corespunzFtor cotei de distribuire din venitul impozabil
calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaGi termen.
(6) Contribuabilii care realizeazH venituri din activitIJi
agricole, silviculturK Li pisciculturM au obligaNia sO determine
venitul net anual impozabil/pierderea netP anualQ la nivelul
fiecRrei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepSia
veniturilor pentru care impozitul este final.
(7) Plata impozitului anual datorat se efectueazT la
bugetul de stat, pânU la data de 15 martie inclusiv a anului
urmVtor celui de realizare a venitului.
(8) Reprezentantul desemnat care rWspunde pentru
îndeplinirea obligaXiilor asociaYiei faZ[ de autorit\]ile
publice opteaz^ pentru stabilirea localit_`ii/judeaului sau
localitbcilor/ judedelor unde va beneficia de încadrarea în
limitele veniturilor neimpozabile prevezute pentru fiecare grupf
de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) prin
declaragia anualh de venit pentru asocierile firj personalitate

juridic i entit i supuse regimului transparenei fiscale, la
termenul prevzut la alin. (5)."
32. La articolul 110, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Pentru veniturile realizate de ctre persoanele
fizice ca urmare a particip rii la jocuri de noroc la distan
sau on-line, 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."
33. La articolul 110, alineatele (7)-(13) se abrog.
34. La articolul 116 alineatul (1), partea introductiv i
litera a) a alineatului (2), alineatele (4) i (5) se modific
i vor avea urm!torul cuprins:
"ART. 116
(1) Contribuabilii care realizeaz" venituri din alte surse
identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prev#zute la
art. 115 alin. (1), precum $i cele prev%zute la art. 114 alin.
(2) lit. l) au obliga&ia de a depune declara'ia unic( privind
impozitul pe venit )i contribu*iile sociale datorate de
persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare
an fiscal, pân+ la data de 15 martie inclusiv a anului urm,tor
celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaz- de c.tre
contribuabil, pe baza declara/iei unice privind impozitul pe
venit 0i contribu1iile sociale datorate de persoanele fizice
prin aplicarea cotei de 10% asupra:
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse
pentru care contribuabilii au obliga2ia depunerii declara3iei
unice privind impozitul pe venit 4i contribu5iile sociale
datorate de persoanele fizice, altele decât cele prev6zute la
art. 114 alin. (2) lit. l);
(...)
(4) Impozitul reprezint7 impozit final.
(5) Plata impozitului anual datorat se efectueaz8 la
bugetul de stat, pân9 la data de 15 martie inclusiv a anului
urm:tor celui de realizare a venitului."
35. La articolul 116, alineatul (6) se abrog;.
36. Articolul 118 se modific< =i va avea urm>torul cuprins:
"ART. 118
Stabilirea venitului net anual impozabil

(1) Pentru veniturile prevzute 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 prevzute la art. 61 lit. a) i a^1),
la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul
stabilete:
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 asigurri sociale
datorat potrivit prevederilor titlului V - Contribuii sociale
obligatorii.
(3) Veniturile din categoriile prevzute 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 folosin ei bunurilor !i din activit"#i
agricole, silvicultur$ %i piscicultur&, determinat' în sistem
real, se reporteaz( )i se compenseaz* de c+tre contribuabil cu
venituri ob,inute din aceea-i surs. de venit din urm/torii 7 ani
fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urm0toarele:
a) reportul se efectueaz1 cronologic, în func2ie de vechimea
pierderii, în urm3torii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal 4i netransmisibil;
c) pierderea reportat5, necompensat6 dup7 expirarea
perioadei prev8zute la lit. a), reprezint9 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 prev?zute expres pentru categoriile de
venituri pentru care impozitul este final.
(7) Pierderile din categoriile de venituri prev@zute la
art. 61 lit. a), a^1), c) Ai f) provenind din strBinCtate se
reporteazD Ei se compenseazF de cGtre contribuabil cu veniturile
de aceeaHi naturI Ji sursK, realizate în strLinMtate, pe fiecare
NarO, înregistrate în urmPtorii 7 ani fiscali consecutivi."
37. La articolul 119, alineatele (1), (2)

Si vor avea urmTtorul cuprins:

Qi (4) se modificR

"ART. 119
(1) Câtigul net anual impozabil din transferul titlurilor
de valoare, din orice alte operaiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum i din
transferul aurului financiar se determin de contribuabil ca
diferen între câtigul net anual i pierderile reportate din
anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaiuni.
(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.
................................................................
................................
(4) Pierderile nete anuale provenind din strintate se
reporteaz i se compenseaz de ctre contribuabil cu veniturile
de aceeai natur i surs , realizate în str!in"tate, pe fiecare
#ar$, înregistrate în urm%torii 7 ani fiscali."
38. Articolul 120 se modific& 'i va avea urm(torul cuprins:
"ART. 120
Declara)ia 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/0oar1 activitate, în cursul
anului fiscal, în mod individual sau într-o form2 de asociere
f3r4 personalitate juridic5, sunt obliga6i s7 depun8 la organul
fiscal competent declara9ia unic: privind impozitul pe venit ;i
contribu<iile sociale datorate de persoanele fizice, pentru
venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent
dac= în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, pân> la
data de 15 martie inclusiv a fiec?rui an. Fac excep@ie
contribuabilii care realizeazA venituri pentru care impozitul se
reBine la sursC.
(2) Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului
fiscal sunt obligaDi sE depunF declaraGia prevHzutI la alin. (1)
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac
excepJie contribuabilii care realizeazK venituri pentru care
impozitul se percepe prin reLinere la sursM.
(3) AsociaNiile fOrP personalitate juridicQ care încep o
activitate în cursul anului fiscal sunt obligate sR depunS la
organul fiscal competent DeclaraTia privind veniturile estimate
pentru asocierile fUrV personalitate juridicW Xi entitYZi supuse
regimului transparen[ei 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 declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribuiile 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 activiti agricole, silvicultur i
piscicultur pentru care impozitul se determin în sistem real
i care în cursul anului fiscal îi înceteaz activitatea,
precum i cei care intr în suspendare temporar a activitii,
potrivit legislaiei în materie, au obligaia 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 ob$in venituri din cedarea
folosin%ei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât
veniturile din arendare pentru care impunerea este final&, au
obliga'ia s( depun) declara*ia unic+ privind impozitul pe venit
,i contribu-iile sociale datorate de persoanele fizice, în
termen de 30 de zile de la încheierea contractului între p.r/i.
(7) În situa0iile în care intervin modific1ri ale clauzelor
contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între p2r3i, pentru care determinarea
venitului brut se efectueaz4 potrivit prevederilor art. 84 alin.
(2) 5i în care chiria este exprimat6 în lei sau reprezint7
echivalentul în lei al unei sume în valut8, venitul este
recalculat de c9tre contribuabil, pe baza declara:iei unice
privind impozitul pe venit ;i contribu<iile sociale datorate de
persoanele fizice =i a documentelor justificative. Determinarea
venitului anual se efectueaz> pe baza cursului de schimb al
pie?ei valutare, comunicat de Banca Na@ionalA a României, din
ziua precedentB celei în care se depune declaraCia unicD privind
impozitul pe venit Ei contribuFiile sociale datorate de
persoanele fizice.
(8) Contribuabilii/asociaGiile fHrI personalitate juridicJ
care încep o activitate în luna decembrie depun declaraKia unicL
privind impozitul pe venit Mi contribuNiile sociale datorate de
persoanele fizice pânO la data de 15 martie inclusiv a anului
urmPtor celui de realizare a venitului."
39. DupQ articolul 120 se introduce un nou articol,
articolul 120^1, cu urmRtorul cuprins:
"ART. 120^1

Determinarea i plata impozitului pe venitul anual estimat
(1) Contribuabilii prevzui la art. 120 au obliga ia
estimrii venitului net anual pentru anul fiscal curent, în
vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea
declaraiei unice privind impozitul pe venit i contribuiile
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 reine la surs."
40. Articolul 121 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 121
Bonificaii pentru plata cu anticipaie a impozitului pe
venitul anual estimat
(1) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe venitul
anual estimat se acord o bonificaie. Nivelul bonificaiei i
termenele de plat cu anticipaie se stabilesc prin legea anual
a bugetului de stat.
(2) Bonifica ia prev!zut" la alin. (1) se acord# $i în
cazul în care la definitivarea impozitului prin declara%ia unic&
privind impozitul pe venit 'i contribu(iile sociale datorate de
persoane fizice se constat) c* au fost achitate toate
obliga+iile fiscale datorate pentru anul precedent pân, la
termenele stabilite potrivit la alin. (1).
(3) Bonifica-ia se determin. de contribuabil, iar impozitul
de plat/ va fi diminuat cu valoarea bonifica0iei. Valoarea
bonifica1iei se stabile2te de c3tre contribuabil 4i se înscrie
în mod distinct în declara5ia unic6 privind impozitul pe venit
7i contribu8iile sociale datorate de persoane fizice, sub
rezerva verific9rii ulterioare.
(4) Valoarea bonifica:iei nu intr; în baza de calcul al
impozitului pe venit.
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declara<iei 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, beneficiazA
de bonificaBie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv
pentru sumele estimate suplimentar, dacC acestea sunt stinse
potrivit alin. (1).
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declaraDiei unice
privind impozitul pe venit Ei contribuFiile sociale,

contribuabilul corecteaz impozitul pe venitul anual estimat în
sensul diminu rii acestuia, pentru sumele achitate în plus se
aplic în mod corespunztor prevederile art. 167 din Legea nr.
207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare."
41. Articolul 122 se modific i va avea urm torul cuprins:
"ART. 122
Declara ia unic privind impozitul pe venit i contribu iile
sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date
privind veniturile realizate
(1) Contribuabilii care realizeaz, individual sau într-o
form de asociere, venituri/pierderi din activiti
independente, din drepturi de proprietate intelectual, din
cedarea folosinei bunurilor, din activiti agricole,
silvicultur i piscicultur, determinate în sistem real, au
obligaia de a depune declaraia unic privind impozitul pe
venit i contribuiile sociale la organul fiscal competent,
pentru fiecare an fiscal, pân la data de 15 martie inclusiv a
anului urmtor celui de realizare a veniturilor în vederea
definitiv rii impozitului anual pe venit. Declara!ia unic"
privind impozitul pe venit #i contribu$iile 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
contribu-iile sociale se completeaz. /i de c0tre contribuabilii
c1rora le sunt aplicabile prevederile de la art. 72^1, art. 84
alin. (3) 2i art. 116.
(3) Declara3ia unic4 privind impozitul pe venit 5i
contribu6iile sociale obligatorii se completeaz7 8i se depune la
organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pân9 la data
de 15 martie inclusiv a anului urm:tor celui de realizare a
câ;tigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor
cap. V - Venituri din investi<ii.
(4) Nu se depune Declara=ia unic> privind impozitul pe
venit ?i contribu@iile sociale datorate de persoanele fizice cap. I, pentru urmAtoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bazB de normC de venit, cu
excepDia celor care au depus declaraEia prevFzutG la art. 120;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectualH, a
cIror impunere este finalJ potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinKei bunurilor sub formL de
arendM, a cNror impunere este finalO potrivit prevederilor art.
84 alin. (8);

d) venituri sub form de salarii i venituri asimilate
salariilor, pentru care informaiile sunt cuprinse în
declara iile specifice;
e) venituri din investiii, a cror impunere este final;
f) venituri din premii i din jocuri de noroc, a cror
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) Declaraia prevzut la alin. (1) se depune prin
mijloace electronice de transmitere la distan, conform art. 79
din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(6) Modelul, coninutul, modalitatea de depunere i de
gestionare a declaraiei unice privind impozitul pe venit i
contribuii sociale datorate de persoanele fizice se aprob prin
ordin al preedintelui A.N.A.F."
42. Articolul 123 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 123
Stabilirea i plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabile!te 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 urm'toarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câ(tigul net anual impozabil determinat potrivit
prevederilor art. 119.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au
realizat venituri din cedarea folosin)ei 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 destina-iei unei sume
pentru sus.inerea entit/0ilor nonprofit care se înfiin1eaz2 3i
func4ioneaz5 în condi6iile legii, unit78ilor de cult, precum 9i
pentru acordarea de burse private, conform legii, sum:
reprezentând pân; la 2% din impozitul datorat pe venitul net
anual impozabil/câ<tigul net anual impozabil determinat potrivit
prevederilor art. 118 =i 119, dup> caz, pân? la data de 15
martie inclusiv a anului urm@tor celui de realizare a
veniturilor.

(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 - cap. I Date privind veniturile realizate i
contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de
proprietate intelectual, potrivit art. 72^1, pot dispune asupra
destinaiei unei sume pentru susinerea entitilor nonprofit
care se înfiineaz i funcioneaz în condiiile legii,
unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private,
conform legii, sum reprezentând pân la 2% din impozitul
datorat pe venitul anual, pân la data de 15 martie inclusiv a
anului urm!tor celui de realizare a veniturilor.
(5) Organul fiscal competent are obliga"ia calcul#rii $i
pl%&ii sumei reprezentând pân' la 2% din impozitul datorat.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5) se
stabile(te prin ordin al pre)edintelui A.N.A.F.
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net
anual impozabil/câ*tigul net anual impozabil se efectueaz+ la
bugetul de stat, pân, la data de 15 martie inclusiv a anului
urm-tor celui de realizare a venitului."
43. La articolul 130, alineatul (4) se modific. /i vor avea
urm0torul cuprins:
"(4) Contribuabilii care ob1in venituri din str2in3tate
conform alin. (1) au obliga4ia s5 le declare în declara6ia unic7
privind impozitul pe venit 8i contribu9iile sociale datorate de
persoanele fizice, pân: la data de 15 martie inclusiv a anului
urm;tor celui de realizare a venitului, precum <i s= efectueze
calculul >i plata impozitului datorat, în cadrul aceluia?i
termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei
impuneri, prev@zutA de convenBia de evitare a dublei impuneri."
44. La articolul 130, alineatele (5) Ci (6) se abrogD.
45. La articolul 131, alineatele (2) Ei (4) se modificF Gi
vor avea urmHtorul cuprins:
"(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care
realizeazI un venit Ji care, potrivit convenKiei de evitare a
dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi
impus în celLlalt stat, iar respectiva convenMie prevede ca
metodN de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul
venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declarO
în România Pi se înscrie în declaraQia unicR privind impozitul
pe venit Si contribuTiile sociale datorate de persoanele fizice,

pân la data de 15 martie inclusiv a anului urm tor celui de
realizare a venitului.
................................................................
...............................
(4) Creditul fiscal se stabilete de ctre contribuabil la
nivelul impozitului pltit în strintate, aferent venitului din
sursa din strintate, dar nu poate fi mai mare decât partea de
impozit pe venit datorat în România, aferent venitului
impozabil din str in tate. În situa ia în care contribuabilul în
cauz obine venituri din strintate din mai multe state,
creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în
România se va calcula, potrivit procedurii prevzute la alin.
(3), pentru fiecare ar i pe fiecare natur de venit. Creditul
se stabilete din impozitul pe venit calculat pentru anul în
care impozitul a fost pltit statului strin, dac exist
documentaia corespunztoare, conform prevederilor legale, care
atest plata impozitului în strintate."
46. La articolul 131, alineatul (5) se abrog .
47. La articolul 132, alineatul (2) se modific! "i va avea
urm#torul cuprins:
"(2) Pl$titorii de venituri cu regim de re%inere la surs& a
impozitelor au obliga'ia 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, cu excep.ia
pl/titorilor de venituri din salarii 0i asimilate salariilor 1i
a pl2titorilor de venituri din drepturi de proprietate
intelectual3, din arend4 sau din asocieri cu persoane juridice,
ace5tia având obliga6ia depunerii Declara7iei privind
obliga8iile de plat9 a contribu:iilor sociale, impozitului pe
venit ;i eviden<a nominal= a persoanelor asigurate."
48. La articolul 133, dup> alineatul (12) se introduc ?apte
noi alineate, alineatele (13)-(19), cu urm@torul cuprins:
"(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplicA
urmBtoarele reguli:
a) contribuabilii care aveau obligaCia depunerii declaraDiei
privind venitul realizat, din România Ei din strFinGtate,
potrivit reglementHrilor în vigoare la data realizIrii
venitului, au obligaJia depunerii declaraKiei unice privind
impozitul pe venit Li contribuMiile sociale datorate de
persoanele fizice, prevNzute la art. 122, respectiv art. 130,
pânO la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) organul fiscal stabilePte impozitul anual datorat prin
emiterea deciziei de impunere pe baza declaraQiei prevRzute la

art. 122, potrivit reglementrilor în vigoare la data realiz rii
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.
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplic
urmtoarele reguli:
a) prin excepie de la prevederile art. 120, termenul de
depunere a declara iei unice privind impozitul pe venit i
contribu iile 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 aceluiai termen.
(15) În anul 2018 se acord urmtoarele bonificaii:
a) pentru depunerea declaraiei unice privind impozitul pe
venit i contribuiile sociale datorate de persoanele fizice
prin mijloace electronice de transmitere la distan conform
art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, pân la 15 iulie 2018 inclusiv, se acord o
bonificaie de 5% din impozitul pe venit pltit integral pân la
15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obliga iile fiscale anuale
pentru anul 2018. Valoarea bonifica!iei diminueaz" impozitul pe
venitul net anual pl#tit;
b) pentru plata cu anticipa$ie a impozitului pe venit se
acord% o bonifica&ie de 5% din impozitul pe venit anual estimat
pl'tit integral pân( la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea
bonifica)iei diminueaz* impozitul pe venitul net anual estimat
pl+tit.
(16) În cazul în care condi,iile prev-zute la alin. (15) sunt
îndeplinite cumulativ se aplic. ambele bonifica/ii.
(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod
corespunz0tor.
(18) Contribuabilii au obliga1ia de determinare a venitului net
anual impozabil/câ2tigului net anual impozabil/pierderii nete
anuale, de efectuare a calculului 3i de plat4 a impozitului
anual datorat, pentru veniturile realizate din România 5i din
str6in7tate, pe fiecare surs8 de venit, potrivit prevederilor în
vigoare în anul fiscal 2018.
(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câ9tigului 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."
49. La articolul 137 alineatul (1), dup= litera b) se
introduce o nou> liter?, litera b^1), cu urm@torul cuprins:

"b^1) venituri din drepturi de proprietate intelectual,
definite la art. 70, cu excepia veniturilor prev zute la art.
72 alin. (3);"
50. Articolul 148 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 148
Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorat
de persoanele fizice care realizeaz veniturile prev zute 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 contribuia de
asigurri sociale, dac estimeaz pentru anul curent venituri
nete a cror valoare cumulat este cel puin 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
declara iei prev!zute la art. 120, se efectueaz" prin cumularea
veniturilor nete #i/sau a normelor anuale de venit din
activit$%i independente determinate potrivit art. 68 &i 69,
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.
(3) Persoanele fizice care nu se încadreaz+ în plafonul
prev,zut la alin. (2) pot opta pentru plata contribu-iei de
asigur.ri sociale pentru anul curent, în condi/iile prev0zute
pentru persoanele care estimeaz1 c2 realizeaz3 venituri anuale
peste nivelul a 12 salarii minime brute pe 4ar5.
(4) Baza anual6 de calcul al contribu7iei de asigur8ri
sociale, în cazul persoanelor care realizeaz9 veniturile
prev:zute 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."
51. Articolul 150 se modificA Bi va avea urmCtorul cuprins:
"ART. 150
ExcepDii specifice privind veniturile prevEzute la art. 137
alin. (1) lit. b) Fi b^1)
(1) Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
asigurGri sociale, care nu au obligaHia asigurIrii în sistemul
public de pensii potrivit legii, precum Ji persoanele care au
calitatea de pensionari nu datoreazK contribuLia de asigurMri
sociale pentru veniturile prevNzute la art. 137 alin. (1) lit.
b) Oi b^1).

(2) Persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii
i asimilate salariilor nu datoreaz contribuia de asigurri
sociale pentru veniturile prevzute la art. 137 alin. (1) lit.
b^1)."

52. Articolul 151 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 151
Stabilirea, declararea i plata contribu iei de asigur ri
sociale în cazul persoanelor care realizeaz veniturile
prev zute 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) stabilesc
contribuia de asigurri 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).
(3) Persoanele fizice prev#zute la art. 148 alin. (1), cu
excep$ia celor care realizeaz% venituri din drepturi de
proprietate intelectual& pentru care impozitul se re'ine la
surs( de c)tre pl*titorul de venit, depun declara+ia unic,
privind impozitul pe venit -i contribu.iile sociale datorate de
persoanele fizice prev/zut0 la art. 120, pân1 la data de 15
martie inclusiv a anului pentru care se stabile2te contribu3ia
datorat4.
(4) În vederea stabilirii contribu5iei datorate pentru anul
2018, termenul de depunere a declara6iei prev7zute la art. 120
8i 122 este pân9 la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizeaz: venituri din
drepturi de proprietate intelectual; pentru care impozitul se
re<ine la surs=, ob>inute de la un singur pl?titor de venit, iar
nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent,
este cel pu@in egal cu 12 salarii minime brute pe AarB în
vigoare în anul pentru care se datoreazC contribuDia, plEtitorul
de venit are obligaFia sG calculeze, sH reIinJ, sK plLteascM
contribuNia de asigurOri sociale Pi sQ depunR declaraSia
menTionatU la art. 147 alin. (1). DeclaraVia se depune pânW la
data de 25 inclusiv a lunii urmXtoare celei pentru care se
plYtesc veniturile. În contractul încheiat între pZr[i se
desemneaz\ pl]titorul de venit în vederea calcul^rii, re_inerii
`i plabii contribuciei prin redinere la surse, precum fi venitul
ales pentru care datoreazg contribuhia, în anul în curs. Nivelul
contribuiiei calculate ji rekinute la fiecare platl de cmtre
plntitorul de venit este cel stabilit de porpi, pânq la
concurenra contribusiei aferente venitului ales precizat în

contract. Pltitorii de venit care au obligaia calcul rii,
reinerii, plii i declarrii contribuiei de asigur ri
sociale sunt prev zu i la art. 72 alin. (2).
(6) În situa ia în care veniturile prev zute la alin. (5)
sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate
a se realiza de la cel puin un pltitor de venit sunt egale sau
mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ar în
vigoare în anul pentru care se datoreaz contribuia,
contribuabilul desemneaz prin contractul încheiat între pri
pltitorul de venit de la care venitul realizat este cel puin
egal cu 12 salarii minime brute pe ar i care are obligaia s
calculeze, s rein !i s" pl#teasc$ contribu%ia &i stabile'te
venitul ales pentru care datoreaz( contribu)ia, în anul în curs.
Pl*titorul de venit desemnat depune declara+ia men,ionat- la
art. 147 alin. (1) pân. la data de 25 inclusiv a lunii urm/toare
celei pentru care se pl0tesc veniturile. Nivelul contribu1iei
calculate 2i re3inute la fiecare plat4 de c5tre pl6titorul de
venit este cel stabilit de p7r8i, pân9 la concuren:a
contribu;iei aferente venitului ales precizat în contract.
Pl<titorii de venit care au obliga=ia calcul>rii, re?inerii,
pl@Aii Bi declarCrii contribuDiei de asigurEri sociale 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 estimat a se realiza pe fiecare sursK de venit este
sub nivelul a 12 salarii minime brute pe LarM în vigoare în anul
pentru care se datoreazN contribuOia. În situaPia în care
venitul cumulat din aceste surse este cel puQin egal cu 12
salarii minime brute pe RarS, contribuabilul are obligaTia
depunerii declaraUiei prevVzute la alin. (1), la termenele Wi în
condiXiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevYzute la alin. (5) Zi (6) nu
depun declara[ia prev\zut] la alin. (3).
(9) Dac^ persoanele fizice prev_zute la alin. (5) `i (6),
pentru care platitorii de venit au obligabia calculcrii,
redinerii, plefii gi declarhrii contribuiiei de asigurjri
sociale, realizeazk li venituri din activitmni independente,
pentru aceste venituri nu depun declaraoia prevpzutq la alin.
(3).
(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep sr
desfstoare o activitate independentu vi/sau sw realizeze
venituri din drepturi de proprietate intelectualx, iar venitul
net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri,
estimat a se realiza în anul în curs este cel puyin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe zar{, recalculat
corespunz|tor num}rului de luni r~mase pân la sfâritul anului
fiscal, sunt obligai s depun declaraia prev zut la alin.

(3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului

i s declare venitul ales pentru care datoreaz contribuia.
Salariul minim brut pe ar garantat în plat este cel în
vigoare la data depunerii declaraiei. Fac excepie

contribuabilii pentru care pl titorii de venit au obliga ia
calcul rii, re inerii, pl ii i declarrii contribuiei de
asigurri sociale.
(11) Contribuabilii prevzui la art. 148 alin. (1) care
încep o activitate în luna decembrie depun declaraia 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 urmtor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice care datoreaz contribuia i care
în cursul anului fiscal se încadreaz în categoria persoanelor
exceptate de la plata contribu!iei potrivit art. 150, cele care
intr" în suspendare temporar# a activit$%ii sau î&i înceteaz'
activitatea potrivit legisla(iei în materie depun la organul
fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit evenimentul, declara)ia prev*zut+ la alin. (3) ,i î-i
recalculeaz. contribu/ia datorat0 1i declarat2 pentru anul în
curs.
(13) Recalcularea contribu3iei se efectueaz4, dup5 cum
urmeaz6:
a) modificarea plafonului anual prev7zut la art. 148 alin.
(2) corespunz8tor num9rului 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 datoreazA contribuBia de asigurCri
sociale.
(15) Persoanele fizice al cDror venit estimat se modificE
în cursul anului în care se realizeazF veniturile Gi nu se mai
încadreazH în plafonul prevIzut la art. 148 alin. (1) îJi pot
modifica contribuKia datoratL prin rectificarea venitului
estimat, prin depunerea declaraMiei prevNzute la alin. (3),
oricând pânO la împlinirea termenului legal de depunere a
declaraPiei unice privind impozitul pe venit Qi contribuRiile
sociale datorate de persoanele fizice, prevSzute la art. 122.

(16) Contribuia datorat se eviden iaz în Declaraia
unic privind impozitul pe venit i contribuiile sociale
datorate de persoanele fizice.
(17) În situaia în care persoanele fizice au estimat
pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile
prev zute la art. 137 alin. (1) lit. b) i b^1), din una sau mai
multe surse i/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul
a 12 salarii minime brute pe ar , iar venitul net anual cumulat
realizat este cel puin egal cu nivelul a 12 salarii minime
brute pe ar, în vigoare la data depunerii declaraiei
prevzute la art. 120, acestea datoreaz contribuia de
asigurri sociale i au obligaia depunerii declaraiei
prevzute 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 pu"in egal
cu nivelul a 12 salarii minime brute pe #ar$.
(18) În situa%ia în care persoanele fizice au estimat
pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile
prev&zute la art. 137 alin. (1) lit. b) 'i b^1), din una sau mai
multe surse (i/sau categorii de venituri, cel pu)in 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 asigur0ri sociale, cu excep1ia
celor care au optat pentru plata contribu2iei potrivit art. 148
alin. (3). În acest caz contribu3ia pl4tit5 nu se restituie,
aceasta fiind valorificat6 la stabilirea elementelor necesare
determin7rii pensiei, potrivit legii.
(19) Declara8ia unic9 privind impozitul pe venit :i
contribu;iile sociale datorate de persoanele fizice prev<zut= la
art. 122 constituie titlu de crean>? fiscal@ în sensul Legii nr.
207/2015, cu modificArile Bi completCrile ulterioare.
(20) Termenul de platD a contribuEiei de asigurFri sociale
este pânG la data de 15 martie inclusiv a anului urmHtor celui
pentru care se datoreazI contribuJia.
(21) PlKtitorii de venituri prevLzuMi la alin. (5) Ni (6)
au obligaOia calculPrii contribuQiei potrivit alin. (2),
reRinerii Si plTUii acesteia pânV la data de 25 inclusiv a lunii
urmWtoare celei în care s-au plXtit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevYzute la art. 148 alin. (1) Zi
(3) pot efectua pl[\i reprezentând contribu]ia de asigur^ri
sociale datorat_, oricând pân` la împlinirea termenului de
plata. Prevederile art. 121 bi art. 133 alin. (15) ci (16) se
aplicd în mod corespunzetor.
(23) Bonificafia acordatg la plata contribuhiei de
asiguriri sociale potrivit alin. (22), evidenjiatk distinct în
declaralia unicm privind impozitul pe venit ni contribuoiile

sociale datorate de persoanele fizice, se suport de la bugetul
de stat.
(24) Organul fiscal central transmite pân la data de 31
martie a fiecrui an, în sistem informatic, unitilor
Trezoreriei Statului un fiier care cuprinde valoarea
bonificaiei acordate potrivit alin. (22) i (23). Acest fiier
cuprinde data pl ii, care reprezint data depunerii declara iei
unice. Pe baza acestui fi ier 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 fiierul îl reprezint
declaraia unic prevzut 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 acord"rii
presta#iilor de asigur$ri sociale prev%zute de Legea nr.
263/2010, cu modific&rile 'i complet(rile ulterioare.
Informa)iile necesare, precum *i procedura de transmitere a
acestora se stabile+te prin protocol încheiat între ANAF ,i Casa
Na-ional. de Pensii Publice.
(26) Verificarea modului de determinare a valorii
bonifica/iei prev0zute la alin. (22) se realizeaz1 potrivit
dispozi2iilor Legii nr. 207/2015, cu modific3rile 4i
complet5rile ulterioare."
53. La articolul 154 alineatul (1), partea introductiv6,
literele a), h) 7i i) 8i alineatul (2) se modific9 :i vor avea
urm;torul cuprins:
"ART. 154
(1) Urm<toarele categorii de persoane fizice sunt exceptate
de la plata contribu=iei de asigur>ri sociale de s?n@tate:
a) copiii pânA la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani
pânB la vârsta de 26 de ani, dacC sunt elevi, inclusiv
absolvenDii de liceu, pânE la începerea anului universitar, dar
nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau
studenFi, studenGii-doctoranzi care desfHIoarJ activitKLi
didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în
limita a 4-6 ore convenMionale didactice pe sNptOmânP, precum Qi
persoanele care urmeazR modulul instruirii individuale, pe baza
cererii lor, pentru a deveni soldaSi sau gradaTi profesioniUti.
DacV realizeazW venituri din salarii sau asimilate salariilor
sau venituri lunare cumulate din activitXYi independente,
activitZ[i agricole, silvicultur\ ]i piscicultur^ peste valoarea

salariului de baz minim brut pe
datoreaz contribuie;

ar , pentru aceste venituri

................................................................
...............................
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru
veniturile din pensii, precum i pentru veniturile realizate din
drepturi de proprietate intelectual;
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;
................................................................
...............................
(2) Persoanele fizice aflate în situaiile prevzute la
alin. (1) lit. d)-p) dac realizeaz veniturile prevzute la
art. 155, pentru acestea datoreaz contribuia de asigurri
sociale de s n!tate, conform regulilor specifice fiec"rei
categorii de venituri."
54. La articolul 154 alineatul (1), dup# litera h) se
introduce o nou$ liter%, litera h^1), cu urm&torul cuprins:
"h^1) persoanele fizice care realizeaz' venituri din salarii
(i asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectual);"
55. Articolul 155 se modific* +i va avea urm,torul cuprins:
"ART. 155
Categorii de venituri supuse contribu-iei de asigur.ri
sociale de s/n0tate
(1) Contribuabilii la sistemul de asigur1ri sociale de
s2n3tate, prev4zu5i la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datoreaz6,
dup7 caz, contribu8ia de asigur9ri sociale de s:n;tate pentru
veniturile din România <i din afara României, cu respectarea
legisla=iei europene aplicabile în domeniul securit>?ii sociale,
precum @i a acordurilor privind sistemele de securitate socialA
la care România este parte, pentru care existB obligaCia
declarDrii în România, realizate din urmEtoarele categorii de
venituri:
a) venituri din salarii Fi 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 investi ii, definite conform art. 91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.
(2) Pentru veniturile prev zute la alin. (1) se datoreaz
contribu ia de asigurri sociale de sntate i în cazul în care
acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaiile
prevzute la art. 60."
56. Articolul 170 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"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 prevzute
la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse
i/sau categorii de venituri, datoreaz contribu!ia de asigur"ri
sociale de s#n$tate, 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
declara-iei prev.zute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel pu/in 12 salarii
minime brute pe 0ar1, în vigoare la termenul de depunere a
declara2iei prev3zute la art. 120 se efectueaz4 prin cumularea
veniturilor prev5zute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), dup6 cum
urmeaz7:
a) venitul net sau norma de venit din activit89i
independente, stabilite potrivit art. 68 :i 69 dup; caz;
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 intelectualA 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) Bi (9);

d) venitul net sau norma de venit, dup caz, pentru
veniturile din cedarea folosinei bunurilor, stabilite potrivit
art. 84-87;
e) venitul i/sau câ tigul din investiii, stabilit conform
art. 94-97. În cazul veniturilor din dividende i din dobânzi se
iau în calcul sumele încasate;
f) venitul net sau norma de venit, dup caz, pentru
veniturile din activiti agricole, silvicultur
i
piscicultur , stabilite potrivit art. 104-106;
g) venitul brut i/sau venitul impozabil din alte surse,
stabilit potrivit art. 114-116.
(3) La încadrarea în plafonul prev zut la alin. (2) nu se
iau în calcul veniturile neimpozabile, prevzute la art. 93 i
105.
(4) Baza anual de calcul al contribuiei de asigurri
sociale de sntate în cazul persoanelor care realizeaz
venituri din cele prevzute 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."
57. Articolul 174 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"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 contribu.ie prev/zute la art. 156
asupra bazei anuale de calcul men0ionate la art. 170 alin. (4).
(2) Pl1titorii de venituri din drepturi de proprietate
intelectual2, din arend3 sau din asocieri cu persoane juridice
stabilesc contribu4ia de asigur5ri sociale de s6n7tate datorat8
de c9tre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prev:zute
la art. 156 asupra bazei de calcul men;ionate la art. 170 alin.
(4).
(3) Persoanele fizice care realizeaz< venituri din cele
prev=zute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), cu excep>ia celor
pentru care pl?titorii de venituri prev@zuAi la alin. (2)
stabilesc Bi declarC contribuDia, depun declaraEia prevFzutG la
art. 120, pânH la data de 15 martie inclusiv a anului urmItor
celui pentru care se datoreazJ contribuKia.
(4) În vederea stabilirii contribuLiei datorate pentru anul
2018, termenul de depunere a declaraMiei prevNzute la art. 120
Oi 122 este pânP la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizeazQ venituri din
drepturi de proprietate intelectualR, din arendS sau din

asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit
prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016,
pentru care impozitul se reine la surs, ob inut de la un
singur pltitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor
venituri, pentru anul curent, este cel puin egal cu 12 salarii
minime brute pe ar în vigoare în anul pentru care se datoreaz
contribuia, pl titorul de venit are obliga ia s calculeze, s
re in i s plteasc contribuia de asigurri sociale de
sntate, precum i s depun declaraia menionat la art. 147
alin. (1). Declaraia se depune pân la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare 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 re+inere la surs,, în anul în curs. Nivelul contribu-iei
calculate .i re/inute la fiecare plat0 de c1tre pl2titorul de
venit este cel stabilit de p3r4i, pân5 la concuren6a
contribu7iei anuale datorate. Pl8titorii de venit din drepturi
de proprietate intelectual9 care au obliga:ia calcul;rii,
re<inerii, pl=>ii ?i declar@rii contribuAiei de asigurBri
sociale de sCnDtate sunt prevEzuFi la art. 72 alin. (2).
(6) În situaGia în care, veniturile prevHzute la alin. (5)
sunt realizate din mai multe surse Ii/sau categorii de venituri,
iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puJin un
plKtitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12
salarii minime brute pe LarM în vigoare în anul pentru care se
datoreazN contribuOia, contribuabilul desemneazP, prin
contractul încheiat între pQrRi, plStitorul de venit care are
obligaTia calculUrii, reVinerii, plWXii Yi declarZrii
contribu[iei \i de la care venitul realizat este cel pu]in egal
cu 12 salarii minime brute pe ^ar_. Pl`titorul de venit desemnat
depune declaraaia menbionatc la art. 147 alin. (1) pând la data
de 25 inclusiv a lunii urmetoare celei pentru care se plftesc
veniturile. Nivelul contribugiei calculate hi reiinute la
fiecare platj de cktre plltitorul de venit este cel stabilit de
pmrni, pâno la concurenpa contribuqiei datorate. Plrtitorii de
venit din drepturi de proprietate intelectuals care au obligatia
calculurii, revinerii, plwxii yi declarzrii contribu{iei de
asigur|ri sociale de s}n~tate sunt prevzui la art. 72 alin.
(2).
(7) Prevederile alin. (5) i (6) nu se aplic în cazul în
care nivelul venitului net 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 re ine la surs
estimat a se realiza pe fiecare surs i/sau categorie de venit,
este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ar în vigoare în
anul pentru care se datoreaz contribuia, dar venitul net

cumulat este cel puin egal cu 12 salarii minime brute pe ar.
În aceast situaie, contribuabilul are obligaia depunerii
declaraiei prevzute la alin. (3), la termenele i în
condi iile stabilite.
(8) Persoanele fizice prev zute la alin. (5) i (6) nu
depun declara ia prev zut la alin. (3).
(9) Persoanele fizice prevzute 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 declara!ia 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 intelectual0,
din arend1 sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili
potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr.
170/2016, pentru care impozitul se re2ine la surs3, estimat a se
realiza pentru anul curent este cel pu4in egal cu nivelul a 12
salarii minime brute pe 5ar6, recalculat corespunz7tor num8rului
de luni r9mase pân: la sfâr;itul 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 AarB
garantat în platC este cel în vigoare la data depunerii
declaraDiei.
(11) Contribuabilii prevEzuFi la art. 170 alin. (1) care
încep o activitate în luna decembrie depun declaraGia unicH
privind impozitul pe venit Ii contribuJiile sociale datorate de
persoanele fizice pânK la data de 15 martie inclusiv a anului
urmLtor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice prevMzute la art. 170 alin. (1) care
în cursul anului fiscal intrN în suspendare temporarO a
activitPQii potrivit legislaRiei în materie, precum Si cele care
îTi înceteazU activitatea depun la organul fiscal competent, în
termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, declaraVia prevWzutX la alin. (3) Yi îZi
recalculeaz[ contribu\ia datorat] ^i declarat_ pentru anul în
curs.
(13) Recalcularea contribu`iei se efectueaza, astfel:
a) modificarea plafonului anual prevbzut la art. 148 alin.
(2) corespunzctor numdrului de luni de activitate;
b) rectificarea bazei anuale de calcul raportate la numfrul
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 prevzute la art. 156 asupra bazei de calcul
determinate la lit. b).
(14) În situaia în care venitul net realizat corespunztor
lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la
alin. (13) lit. a) nu se datoreaz contribuia de asigurri
sociale de s n tate.
(15) Persoanele fizice al c ror 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 contribuiile
sociale datorate de persoanele fizice, prevzute la art. 122.
(16) Contribuia de asigurri sociale de sntate 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 (ar), iar venitul net anual cumulat
realizat este cel pu*in egal cu nivelul a 12 salarii minime pe
+ar,, în vigoare în anul pentru care se datoreaz- contribu.ia,
acestea datoreaz/ contribu0ia de asigur1ri sociale de s2n3tate
la nivelul a 12 salarii minime pe 4ar5 6i au obliga7ia depunerii
declara8iei prev9zute la art. 122, pân: la data de 15 martie
inclusiv a anului urm;tor celui de realizare a veniturilor, în
vederea definitiv<rii contribu=iei de asigur>ri sociale de
s?n@tate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaAia
prevBzutC la art. 170 alin. (1) realizeazD un venit net anual
cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe EarF, iar în
anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat Gi nu sau încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuHiei de asigurIri sociale de sJnKtate prevLzute la art.
154 alin. (1), acestea datoreazM contribuNia de asigurOri
sociale de sPnQtate la o bazR de calcul echivalentS cu 6 salarii
minime brute pe TarU Vi depun declaraWia prevXzutY la art. 122,
pânZ la data de 15 martie inclusiv a anului urm[tor celui de
realizare a veniturilor, în vederea definitiv\rii contribu]iei
de asigur^ri sociale de s_n`tate.
(19) Declaraaia unicb privind impozitul pe venit ci
contribudiile sociale datorate de persoanele fizice prevezutf la

art. 122 constituie titlu de crean fiscal în sensul Legii nr.
207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
(20) Termenul de plat a contribuiei de asigurri sociale
de s n tate este pân la data de 15 martie inclusiv a anului
urm tor celui pentru care se datoreaz contribuia.
(21) Pltitorii de venituri prevzui la alin. (5) i (6)
au obligaia calculrii, reinerii i plii contribuiei pân
la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei în care s-au
pltit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevzute la art. 170 alin. (1) pot
efectua pli reprezentând contribu ia de asigur!ri sociale de
s"n#tate datorat$, oricând pân% la împlinirea termenului de
plat&. Prevederile art. 121 'i art. 133 alin. (15) (i (16) se
aplic) în mod corespunz*tor."
58. Titlul sec+iunii a 10-a a capitolului III al titlului V
„Contribu,ii sociale obligatorii“ se modific- .i va avea
urm/torul cuprins:
"
SEC0IUNEA a 10-a
Declararea, stabilirea 1i plata contribu2iei de asigur3ri
sociale de s4n5tate în cazul persoanelor fizice care estimeaz6
venituri anuale cumulate sub plafonul prev7zut la art. 170 alin.
(2), precum 8i în cazul celor care nu realizeaz9 venituri"
59. Articolul 180 se modific: ;i va avea urm<torul cuprins:
"ART. 180
Contribu=ia de asigur>ri sociale de s?n@tate datoratA de
cBtre persoanele fizice care estimeazC venituri anuale cumulate
sub plafonul prevDzut la art. 170 alin. (2), precum Ei de cFtre
persoanele fizice care nu realizeazG venituri
(1) UrmHtoarele persoane fizice pot opta pentru plata
contribuIiei:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent
venituri anuale cumulate din cele prevJzute la art. 155 lit. b)h), sub nivelul plafonului minim prevKzut la art. 170 alin. (2);
b) persoanele fizice care nu realizeazL venituri de natura
celor prevMzute la art. 155 Ni nu se încadreazO în categoriile
de persoane exceptate de la plata contribuPiei de asigurQri
sociale de sRnState prevTzute la art. 154 alin. (1).
(2) Persoanele fizice prevUzute la alin. (1) lit. a)
datoreazV contribuWia de asigurXri sociale de sYnZtate dup[ cum
urmeaz\:
a) dac] depun declara^ia prev_zut` la art. 174 alin. (3)
pâna la împlinirea termenului legal de depunere, la o bazb de
calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bazc minime brute pe
dare, în vigoare la data depunerii acesteia; sau

b) dac depun declaraia prev zut la art. 174 alin. (3)
dup împlinirea termenului legal de depunere, la o baz de
calcul echivalent cu valoarea salariului de baz minim brut pe
ar în vigoare la data depunerii declara iei, înmul it cu
num rul de luni rmase pân la termenul legal de depunere a
declaraiei prevzute la art. 122, inclusiv luna în care se
depune declaraia.
(3) Persoanele fizice prevzute la alin. (1) lit. b)
datoreaz contribuia de asigurri sociale de sntate la o baz
de calcul egal cu 6 salarii minime brute pe ar, indiferent de
data depunerii declaraiei prevzute la art. 174 alin. (3)."
60. Articolul 181 se abrog.
61. Articolul 182 se modific !i va avea urm"torul cuprins:
"ART. 182
Plata contribu#iei
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."
62. Articolul 183 se modific- .i va avea urm/torul cuprins:
"ART. 183
Prevederi privind încetarea pl01ii contribu2iei de asigur3ri
sociale de s4n5tate
Persoanele prev6zute la art. 180, care încep s7 realizeze
venituri de natura celor prev8zute la art. 155 sau se încadreaz9
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@ obligaAia de platB
reprezentând contribuCia de asigurDri sociale de sEnFtate
datoratG pentru anul în curs."
63. La articolul 223 alineatul (1), litera n) se abrogH.
64. La articolul 223 alineatul (2), dupI litera h) se
introduce o nouJ literK, litera i), cu urmLtorul cuprins:
"i) venituri obMinute la jocurile de noroc practicate în
România, definite la art. 108 alin. (3)."
65. La articolul 224 alineatul (4), litera a) se abrogN.
66. La articolul 230 alineatul (5), literele e) Oi f) se
modificP Qi vor avea urmRtorul cuprins:
"e) sS transmitT în formU scrisV cWtre fiecare contribuabil
persoanX fizicY nerezidentZ informa[iile privind totalul
câ\tigurilor/pierderilor, pentru tranzac]iile efectuate în
cursul anului fiscal, pân^ la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului curent pentru anul anterior;

f) 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."
67. La articolul 231, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"ART. 231
(1) Pl titorii de venituri cu regim de re inere la surs a
impozitelor, cu excep ia pl titorilor de venituri din salarii,
conform prezentului titlu, au obligaia s depun o declaraie
privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit la organul fiscal competent, pân la data de
31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat."

ART. II
(1) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de ctre
persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectual în
perioada cuprins între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, i
data intrrii în vigoare a prezentei ordonane de urgen se
aplic urmtoarele reguli:
a) contribuabilii au obligaia efectu rii calculului
venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei
forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determin!rii "i a
pl#$ii impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, pân%
la data de 15 martie 2019 inclusiv;
b) pl&'ile anticipate re(inute la surs) pentru drepturile de
proprietate intelectual* vor fi luate în calcul la stabilirea
impozitului anual de plat+ pentru anul 2018;
(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c,tre
persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectualîncepând cu data intr.rii în vigoare a prezentei ordonan/e de
urgen01, obliga2iile privind calcularea, re3inerea la surs4,
virarea 5i declararea impozitului sunt cele prev6zute la art. 72
7i art. 72^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modific8rile 9i complet:rile ulterioare.
(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c;tre
persoanele fizice ca urmare a particip<rii la jocuri de noroc la
distan=> ?i festivaluri de poker, în perioada cuprins@ între
data de 1 ianuarie 2018 inclusiv Ai data intrBrii în vigoare a
prezentei ordonanCe de urgenDE se aplicF urmGtoarele reguli:
a) obligaHiile fiscale sunt cele în vigoare la data
realizIrii venitului, cu excepJia declaraKiei privind venitul
realizat care va fi înlocuitL cu declaraMia unicN privind

impozitul pe venit i contribuiile sociale datorate de
persoanele fizice;
b) contribuabilii au obliga ia efecturii determinrii i
plii impozitului datorat pentru fiecare venit brut primit în
perioada respectiv, de la un organizator/pl titor de venituri
din jocuri de noroc, pân la data de 15 martie 2019 inclusiv.
(4) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c tre
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, obligaiile privind
calcularea, reinerea la surs, virarea i declararea
impozitului sunt cele prevzute 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
contribu!iei de asigur"ri sociale de s#n$tate sunt aplicabile
reglement%rile legale în vigoare în respectiva perioad&.
(6) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de c'tre
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 modific*rile +i complet,rile ulterioare, sau Legii
nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activit-.i, pentru
care contribu/ia de asigur0ri sociale 1i, dup2 caz, contribu3ia
de asigur4ri sociale de s5n6tate, se re7in la surs8 de c9tre
pl:titorul de venit, acesta are obliga;ia ca pân< la data de 15
martie 2019 inclusiv s= stabileasc>, s? re@inA, sB plCteascD Ei
sF declare contribuGiile anuale datorate de beneficiarul de
venit pentru anul 2018.
(7) Contribuabilii prevHzuIi la alin. (6) ale cJror
contracte au încetat în cursul anului 2018 pânK la data intrLrii
în vigoare a prezentei ordonanMe de urgenNO, iar veniturile
realizate sunt singurele venituri obPinute în anul în curs, Qi
care datoreazR contribuSii sociale obligatorii potrivit titlului
V din Legea nr. 227/2015, cu modificTrile Ui completVrile
ulterioare, astfel cum a fost modificat Wi completat prin art. I
din prezenta ordonanXY de urgenZ[, au obliga\ia depunerii
declara]iei unice privind impozitul pe venit ^i contribu_iile
sociale datorate de persoanele fizice pân` la data de 15 iulie
2018 inclusiv.
(8) În anul 2018, contribuabilii persoane fizice nu au
obligaaia depunerii declarabiei unice privind impozitul pe venit
ci contribudiile sociale datorate de persoanele fizice pentru
veniturile realizate în anul 2017, dace pânf la data intrgrii în

vigoare a prezentei ordonane de urgen  au depus la organul
fiscal declaraia privind veniturile realizate din România formular 200 sau declaraia privind veniturile realizate din
strintate - formular 201. În cazul în care, pentru veniturile
realizate în anul 2017, se depune i declaraia unic prev zut
la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modific rile i
completrile ulterioare, organul fiscal utilizeaz pentru
definitivarea anului 2017 datele declarate în declaraia unic
privind impozitul pe venit i contribuiile 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,
declaraia privind venitul asupra cruia se datoreaz
contribuia de asigurri sociale i cu privire la încadrarea
veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea
contribuiei de asigur ri sociale de s!n"tate - formular 600,
depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul
curent, vor fi înlocuite cu declara#ia unic$ privind impozitul
pe venit %i contribu&iile sociale datorate de persoanele fizice,
ce se va depune pân' la 15 iulie 2018.
(10) Persoanele fizice prev(zute la art. 180 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 227/2015, cu modific)rile *i complet+rile
ulterioare, care au depus pân, la data intr-rii în vigoare a
prezentei ordonan.e de urgen/0 declara1ia pentru stabilirea
obliga2iilor de plat3 cu titlu de contribu4ie de asigur5ri
sociale de s6n7tate datorat8 de persoanele fizice care nu
realizeaz9 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 men@in în continuare
opAiunea exercitatB nu depun declaraCia unicD privind impozitul
pe venit Ei contribuFiile sociale datorate de persoanele fizice.
(11) În cazul în care persoanele fizice prevGzute la art.
180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificHrile Ii
completJrile ulterioare, nu îKi menLin opMiunea exercitatN prin
depunerea declaraOiei prevPzute la alin. (9) depun declaraQia
unicR privind impozitul pe venit Si contribuTiile sociale
datorate de persoanele fizice.
(12) În anul 2018 declaraUia prevVzutW la art. 122 alin.
(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificXrile Yi completZrile
ulterioare, se poate depune [i pe suport hârtie, la sediul
organului fiscal competent.
(13) Pentru stabilirea contribu\iilor sociale obligatorii
aferente veniturilor realizate în anul 2017, organul fiscal
utilizeaz] datele declarate în Declara^ia unic_ privind
impozitul pe venit `i contribuaiile sociale datorate de
persoanele fizice, prevbzutc la art. 122 din Legea nr. 227/2015,

cu modificrile i complet rile ulterioare, depus pân la data
de 15 iulie 2018 inclusiv.“
ART. III
Dup alineatul (1) al articolului 103 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu
modific rile i complet rile ulterioare, se introduc dou noi
alineate, alineatele (1^1) i (1^2), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal
central acord asisten în vederea completrii i/sau depunerii
declaraiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor
fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în
localitatea în care îi are sediul organul fiscal local i nu
exist o unitate teritorial a A.N.A.F. Declaraia astfel
completat se transmite organului fiscal central competent în
administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de
transmitere la distan, fie de contribuabil, fie de organul
fiscal local.
(1^2) Procedura de acordare a asistenei realizat de organul
fiscal local în colaborare cu organul fiscal central i de
transmitere a declara iei unice potrivit alin. (1^1) se aprob!
prin ordin comun al ministrului finan"elor publice #i al
ministrului dezvolt$rii regionale %i administra&iei publice."
ART. IV
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, publicat' în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modific(rile )i complet*rile
ulterioare, se modific+ ,i se completeaz- dup. cum urmeaz/:
1. La articolul 3 alineatul (1), literele a), e), f) 0i p)
se modific1 2i vor avea urm3torul cuprins:
"a) asigurat - persoana fizic4 pentru care
angajatorul/entitatea asimilat5 angajatorului este obligat/6 s7
re8in9 :i s; pl<teasc= contribu>ia de asigur?ri sociale,
persoana fizic@ care realizeazA venituri din activitBCi
independente sau drepturi de proprietate intelectualD Ei care,
pe baza declaraFiei individuale de asigurare, datoreazG
contribuHia de asigurIri sociale, potrivit prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificJrile Ki
completLrile ulterioare, precum Mi persoana fizicN ce achitO
contribuPia de asigurQri sociale pe baza contractului de
asigurare socialR, potrivit prezentei legi;
................................................................
...............................

e) declaraie individual de asigurare - declara ia fiscal pe
baza creia se realizeaz declararea veniturilor care reprezint
baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale în cazul
persoanelor care realizeaz venituri din activit i independente
sau din drepturi de proprietate intelectual pentru care exist
obligaia depunerii acesteia i care constituie documentul pe
baza cruia se stabilete, în sistemul public de pensii, stagiul
de cotizare i punctajul lunar, anual i mediu anual;
f) declaraie nominal de asigurare - declaraia fiscal pe baza
creia se realizeaz declararea veniturilor care reprezint baza
lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale în cazul
persoanelor care realizeaz venituri din salarii i asimilate
salariilor, precum i în cazul persoanelor care realizeaz!
venituri din drepturi de proprietate intelectual", altele decât
cele prev#zute la lit. e), care constituie documentul pe baza
c$ruia se stabile%te stagiul de cotizare &i punctajul lunar,
anual 'i mediu anual;
................................................................
...............................
p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au
datorat contribu(ii de asigur)ri sociale la sistemul public de
pensii, precum *i cea pentru care asigura+ii cu contract de
asigurare social, au datorat -i pl.tit contribu/ii de asigur0ri
sociale la sistemul public de pensii;"
2. La articolul 6 alineatul (1), punctul IV se modific1 2i
va avea urm3torul cuprins:
"IV. persoanele care realizeaz4 venituri din activit56i
independente 7i/sau din drepturi de proprietate intelectual8,
pentru care se datoreaz9 contribu:ie de asigur;ri sociale,
potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modific<rile =i complet>rile ulterioare."
3. La articolul 7, alineatul (1) se modific? @i va avea
urmAtorul cuprins:
"ART. 7
(1) Persoanele juridice sau fizice la care îBi desfCDoarE
activitatea asiguraFii prevGzuHi la art. 6 alin. (1) pct. I Ii
II, precum Ji asiguraKii care realizeazL venituri din drepturi
de proprietate intelectualM, alNii decât cei care depun
declaraOie individualP de asigurare, denumite în continuare
angajatori sau entitQRi asimilate angajatorului, cât Si
instituTiile care efectueazU plata drepturilor de Vomaj pentru
Womerii prevXzuYi la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate sZ
întocmeasc[ \i s] depun^, la organul fiscal central, declara_ia
nominal` de asigurare."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modific i va avea
urm torul cuprins:
"ART. 11
(1) Persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt
asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraiei
individuale de asigurare, sau dup caz pe baza declaraiei
nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal
competent."
5. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modific i
va avea urm torul cuprins:
"a) persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii
i asimilate salariilor, cele care realizeaz venituri ca urmare
a desf urrii unor activiti independente, precum i cele care
realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual;"
6. Articolul 36 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 36
Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale
pentru asiguraii prevzui la art. 6 alin. (2) o constituie
venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare
social, dar nu mai puin decât valoarea salariului de baz
minim brut pe !ar" garantat în plat#."
7. La articolul 45, alineatul (1) se modific$ %i va avea
urm&torul cuprins:
"ART. 45
(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se
constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat
contribu'ia la bugetul asigur(rilor sociale de stat de c)tre
asigurat *i, dup+ caz, de c,tre angajator."
8. La articolul 45, dup- alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1), cu urm.torul cuprins:
"(1^1) În situa/ia asigura0ilor prev1zu2i la art. 6 alin.
(1) pct. IV care au depus declara3ia individual4 de asigurare,
dac5 la definitivarea anului fiscal se constat6 c7 venitul
net/brut anual realizat la sfâr8itul anului este mai mic decât
12 salarii de baz9 minime brute pe :ar; garantate în plat< =i
ace>tia au pl?tit contribu@ie de asigurAri sociale, stagiul de
cotizare se determinB prin raportarea venitului la care s-a
achitat contribuCia de asigurDri sociale la salariul minim brut
pe EarF garantat în platG."
9. La articolul 96, dupH alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu urmItorul cuprins:

"(2^1) În situaia asigura ilor care, în aceeai perioad de
timp, pe lâng veniturile de natura celor prevzute de Codul
fiscal pentru care se datoreaz contribuia de asigurri
sociale, dovedesc i venituri asigurate în baza unui contract de
asigurare social , la determinarea punctajului lunar se au în
vedere veniturile lunare asigurate cumulate."
10. La articolul 107, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1) care va avea urm torul cuprins:
"(1^1) În situa ia asigurailor prevzui la art. 6 alin.
(1) pct. IV, care au depus declaraia individual de asigurare,
dac la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate
de organul fiscal central, se constat diferene între venitul
lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute
în vedere la calculul pensiei i cel ales de contribuabil în
declaraia individual de asigurare, casa teritorial de pensii
opereaz, din oficiu, modificrile ce se impun, prin decizie de
revizuire care se emite pân la data de 31 decembrie a anului în
curs pentru anul anterior."
11. La articolul 107, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(2) Sumele rezultate în urma aplic rii prevederilor alin.
(1) !i (1^1) se acord" sau se recupereaz#, dup$ caz, în cadrul
termenului general de prescrip%ie, calculat de la data
constat&rii diferen'elor."
12. La articolul 118, alineatul (1^2) se modific( )i va avea
urm*torul cuprins:
"(1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula
pensia cu venituri realizate din activit+,i independente -i din
drepturi de proprietate intelectual., astfel cum sunt
reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora."

ART. V
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s/n0t12ii,
republicat3 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652
din 28 august 2015, cu modific4rile 5i complet6rile ulterioare,
se modific7 8i se completeaz9 dup: cum urmeaz;:
1. Articolul 222 se modific< =i va avea urm>torul cuprins:
"ART. 222
(1) Sunt asigura?i, potrivit prezentei legi:
a) to@i cetABenii români cu domiciliul sau reCedinDa în
EarF;

b) cet enii 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 UE, SEE i 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 obinut dreptul de reziden în România,
pentru o perioad de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale UE, SEE i
Confederaiei Elveiene care îndeplinesc condiiile de lucrtor
frontalier i anume desfoar o activitate salariat sau
independent în România i care rezid în alt stat membru în
care se întoarce de regul! zilnic ori cel pu"in o dat# pe
s$pt%mân&.
(2) În cazul persoanelor prev'zute la alin. (1) care se
încadreaz( în categoria celor care realizeaz) veniturile
prev*zute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015,
cu modific+rile ,i complet-rile ulterioare, calitatea de
asigurat în sistemul de asigur.ri sociale de s/n0tate 1i dreptul
la pachetul de baz2 se acord3 de la data începerii raporturilor
de munc4/serviciu.
(3) În cazul persoanelor prev5zute la alin. (1) care se
încadreaz6 în categoria celor care realizeaz7 veniturile
prev8zute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum 9i în cazul
celor prev:zute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu
modific;rile <i complet=rile ulterioare, dobândesc calitatea de
asigurat în sistemul de asigur>ri sociale de s?n@tate Ai au
dreptul la pachetul de bazB de la data depunerii declaraCiei,
prevDzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu
modificErile Fi completGrile ulterioare.
(4) Pentru persoanele prevHzute la alin. (1) care se
încadreazI în categoria celor care au calitatea de contribuabili
la sistemul de asigurJri sociale de sKnLtate, potrivit Legii nr.
227/2015, cu modificMrile Ni completOrile ulterioare, Pi care nu
au efectuat plata contribuQiei la fond la termenele prevRzute în
aceeaSi lege, sumele restante se recupereazT de cUtre
A.N.A.F. în condiViile legii, inclusiv obligaWii fiscale
accesorii datorate pentru creanXele fiscale.
(5) Calitatea de asigurat Yi drepturile de asigurare
înceteazZ:
a) pentru persoanele prev[zute la alin. (1) lit. a), odat\
cu pierderea dreptului de domiciliu sau re]edin^_ în România,
precum `i în condiaiile art. 267 alin. (2)-(2^2), dupb caz;
b) pentru persoanele prevczute la alin. (1) lit. b), odatd
cu pierderea dreptului de eedere în România, precum fi în
condigiile art. 267 alin. (2)-(2^2), duph caz;

c) pentru persoanele prevzute la alin. (1) lit. c), odat
cu pierderea dreptului de reziden în România, pentru o
perioad de peste 3 luni, precum i în condiiile art. 267 alin.
(2)-(2^2), dup caz;
d) pentru persoanele prevzute la alin. (1) lit. d), odat
cu pierderea calit ii de lucr tor frontalier, precum i în
condiiile art. 267 alin. (2) i (2^2), dup caz.
(6) Documentele justificative privind dobândirea calitii
de asigurat se stabilesc prin ordin al preedintelui CNAS."
2. La articolul 223, dup alineatul (1^1) se introduce un
nou alineat, alineatul (1^2) cu urmtorul cuprins:
"(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplic i în cazul
persoanelor care au început activitatea în baza raporturilor de
munc/serviciu, dac acestea solicit serviciile cuprinse în
pachetul de baz pân la data depunerii de ctre pltitorii de
venituri din salarii i asimilate salariilor a Declara iei
privind obliga!iile de plat" a contribu#iilor sociale,
impozitului pe venit $i eviden%a nominal& a persoanelor
asigurate, prev'zute în Legea nr. 227/2015, cu modific(rile )i
complet*rile ulterioare."
3. La articolul 224 alineatul (1), literele a), h) +i n) se
modific, -i vor avea urm.torul cuprins:
"a) copiii pân/ la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani
pân0 la vârsta de 26 de ani, dac1 sunt elevi, inclusiv
absolven2ii de liceu, pân3 la începerea anului universitar, dar
nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau
studen4i, studen5ii-doctoranzi care desf67oar8 activit9:i
didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în
limita a 4 - 6 ore conven;ionale didactice pe s<pt=mân>, precum
?i persoanele care urmeaz@ modulul instruirii individuale, pe
baza cererii lor, pentru a deveni soldaAi sau gradaBi
profesioniCti;
................................................................
...............................
h) persoanele fizice care se aflD în concedii medicale pentru
incapacitate temporarE de muncF, acordate în urma unor accidente
de muncG sau a unor boli profesionale, precum Hi cele care se
aflI în concedii medicale acordate potrivit OrdonanJei de
urgenKL a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile Mi
indemnizaNiile de asigurOri sociale de sPnQtate, aprobatR cu
modificSri Ti completUri prin Legea nr. 399/2006, cu
modificVrile Wi completXrile ulterioare;

................................................................
...............................
n) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru
veniturile din pensii, precum i pentru veniturile realizate din
drepturi de proprietate intelectual;"
4. La articolul 224, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1) cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Persoanele care au dobândit calitatea de asigurat în
baza art. 224 alin. (1) lit. c) nu pot avea la rândul lor
coasigurai."
5. La articolul 267, alineatele (2) i (2^1) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Pentru persoanele care realizeaz veniturile prev zute
la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu
modific rile i complet rile ulterioare, calitatea de asigurat
înceteaz în termen de 3 luni de la data încetrii raporturilor
de munc/serviciu.
(2^1) Pentru categoriile de persoane
asigurate fr plata contribuiei prevzute la art. 224 alin.
(1), calitatea de asigurat înceteaz în termen de 1 lun de la
data la care persoanele nu se mai încadreaz în aceste categorii
de asigurai."
6. La articolul 267, dup alineatul (2^1) se introduc trei
noi alineate, alineatele (2^2)-(2^4), cu urmtorul cuprins:
"(2^2) Pentru persoanele care realizeaz veniturile
prevzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum i pentru
persoanele prevzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
227/2015, cu modificrile i complet!rile ulterioare, calitatea
de asigurat înceteaz" la data la care expir# perioada pentru
care au depus declara$ia prev%zut& la art. 174 alin. (3) din
Legea nr. 227/2015, cu modific'rile (i complet)rile ulterioare,
dac* nu depun o nou+ declara,ie pentru perioada urm-toare.
(2^3) Pentru persoanele care realizeaz. veniturile prev/zute la
art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu
modific0rile 1i complet2rile ulterioare, calitatea de asigurat
înceteaz3 la expirarea a 12 luni de la data depunerii
declara4iei prev5zute la art. 174 alin. (3) din Legea nr.
227/2015, cu modific6rile 7i complet8rile ulterioare, dac9 nu
depun o nou: declara;ie pentru perioada urm<toare.
(2^4) Dup= expirarea perioadelor prev>zute la alin. (2)-(2^3),
pentru persoanele care nu fac dovada calit?@ii de asigurat, sunt
aplicabile prevederile art. 232."

7. La articolul 268, alineatul (5) se modific i va avea
urm torul cuprins:
"(5) Strinii beneficiari ai unei forme de protecie
potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu
modificrile i completrile ulterioare, dobândesc calitatea de
asigurat în sistemul de asigurri sociale de s n tate dup cum
urmeaz :
a) de la data începerii raporturilor de munc /serviciu, în
cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din categoria
celor prevzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
227/2015, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) de la data depunerii declaraiei, în cazul persoanelor
fizice care realizeaz veniturile prevzute la art. 155 alin.
(1) lit. b)-h), precum i în cazul persoanelor prevzute la art.
180 din Legea nr. 227/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare."
8. La articolul 312, literele a) i b) se abrog.
9. La articolul 313, literele a) i b) se modific i vor
avea urm torul cuprins:
"a) cele prev!zute la lit. c), cu amend" de la 5.000 lei la
10.000 lei;
b) cele prev#zute la lit. d), cu amend$ de la 30.000 lei la
50.000 lei."
10. La articolul 322, dup% alineatul (4) se introduc trei
noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urm&torul cuprins:
"(5) Pentru asigura'ii sistemului de asigur(ri sociale de
s)n*tate, care au obliga+ia pl,-ii contribu.iei de asigur/ri
sociale de s0n1tate, ANAF, dup2 depunerea declara3iilor fiscale,
are obliga4ia de a transmite CNAS informa5iile necesare în
vederea acord6rii calit78ii de asigurat.
(6) Institu9iile prev:zute la alin. (5) î;i acord< reciproc =i
gratuit accesul la informa>iile referitoare la
declararea/achitarea contribu?iei, precum @i la persoanele
fizice prevAzute la art. 224 alin. (1) înregistrate în Registrul
unic de evidenBC al asiguraDilor din Platforma informaticE din
asigurFrile de sGnHtate. Structura informaIiilor Ji
periodicitatea transmiterii acestora de cKtre ANAF potrivit
alin. (5), precum si procedura de acces la informaLiile
referitoare la declararea/achitarea contribuMiei, precum Ni la
persoanele fizice prevOzute la art. 224 alin. (1) înregistrate
în Registrul unic de evidenPQ al asiguraRilor din Platforma
informaticS din asigurTrile de sUnVtate, se stabilesc prin ordin
comun al preWedintelui ANAF Xi al preYedintelui CNAS.
(7) Datele transmise în condiZiile alin. (5) produc efecte în
ceea ce prive[te calitatea, respectiv categoria de asigurat, de

la data înregistrrii în Platforma informatic din asigurrile
de sntate, cu excepia persoanelor fizice prevzute la art.
223 alin. (1^2) care au fost înregistrate de la data începerii
raporturilor de munc/serviciu."

ART. VI
În anul 2018, persoanele fizice care realizeaz venituri din
categoria celor prev zute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din
Legea nr. 227/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare,
au calitatea de asigurat i le sunt aplicabile prevederile art.
230 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sntii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, pân la data termenului de depunere a declaraiei,
prevzut la art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. VII
Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificrile
i completrile ulterioare, se modific !i va avea urm"torul
cuprins:
"ART. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dup#
caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile
pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioar$
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de
asigur%ri sociale de stat, asigur&ri de 'omaj, indemniza(ii,
aloca)ii *i ajutoare cu caracter permanent, indiferent de
bugetul din care se suport+, obliga,ii legale de între-inere .i
alte crean/e legale, cu excep0ia aloca1iei pentru sus2inerea
familiei, prev3zut4 de Legea nr. 277/2010 privind aloca5ia
pentru sus6inerea familiei, republicat7, cu modific8rile 9i
complet:rile ulterioare, a aloca;iei de stat pentru copii,
prev<zut= de Legea nr. 61/1993 privind aloca>ia de stat pentru
copii, republicat?, cu modific@rile Ai completBrile ulterioare,
a bugetului personal complementar lunar Ci a prestaDiilor
sociale prevEzute la art. 58 alin. (4) lit. b) Fi, respectiv
alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecGia Hi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatI, cu
modificJrile Ki completLrile ulterioare, a ajutoarelor de stat
acordate în baza OrdonanMei Guvernului nr. 14/2010 privind
mNsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producOtorilor agricoli, începând cu anul 2010,
aprobatP cu modificQri Ri completSri prin Legea nr. 74/2010, cu

completrile ulterioare, a burselor colare, a drepturilor
acordate în baza art. 51 alin. (2) i art. 85 alin. (2) din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, a stimulentului educaional oferit,
potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea
particip rii în înv
mântul pre colar a copiilor provenind din
familii defavorizate, cu modificrile ulterioare, sub form de
tichet social pentru stimularea participrii în învmântul
precolar a copiilor provenii din familii defavorizate, a
sprijinului financiar prevzut de Hotrârea Guvernului nr.
1.488/2004 privind aprobarea criteriilor i a cuantumului
sprijinului financiar ce se acord elevilor în cadrul
Programului naional de protecie social „Bani de liceu“, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i veniturile
ob!inute din activit"#ile cu caracter ocazional desf$%urate de
zilieri în condi&iile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activit'(i cu caracter ocazional desf)*urate de zilieri,
republicat+, cu modific,rile -i complet.rile ulterioare."
ART. VIII
(1) Termenul de emitere a ordinului privind procedura
prev/zut0 la art. 72, 79 1i 123 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modific2rile 3i complet4rile ulterioare, astfel
cum a fost modificat 5i completat prin art. I din prezenta
ordonan67 de urgen89, este de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a acesteia.
(2) Termenul de emitere a ordinului privind modelul,
con:inutul, modalitatea de depunere ;i de gestionare a
declara<iei unice privind impozitul pe venit =i contribu>ii
sociale datorate de persoanele fizice, prev?zut la art. 122
alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modific@rile Ai
completBrile ulterioare, astfel cum a fost modificat Ci
completat prin art. I din prezenta ordonanDE de urgenFG, este de
30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
(3) Termenul de emitere a ordinului privind aprobarea
Procedurii de acordare a asistenHei realizatI de organul fiscal
local în colaborare cu organul fiscal central Ji de transmitere
a declaraKiei unice, prevLzut la art. 103 alin. (1^2) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedurM fiscalN, cu modificOrile
Pi completQrile ulterioare, este de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanRe de urgenST.
(4) Termenul de emitere a ordinului comun al preUedintelui
ANAF Vi al preWedintelui CNAS privind Structura informaXiilor Yi
periodicitatea transmiterii acestora de cZtre 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 sn tii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, înregistrate în Registrul unic de eviden al
asigura ilor din Platforma informatic din asigur rile de
s ntate, prevzut la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, este de
30 de zile de la data intrrii în vigoare a prezentei ordonane
de urgen.
ART. IX
(1) 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
publicrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. IV intr în vigoare la data de 1
aprilie 2018.
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