ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. ......................
pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiarfiscale

Având în vedere necesitatea compatibilizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, în vederea evitării declanşării procedurii de
infringement pentru transpunerea incorectă a prevederilor referitoare la ajustarea TVA pentru
bunurile de capital, ca urmare a deschiderii dosarului EU Pilot 8399/16/TAXU şi angajamentului
asumat faţă de Comisia Europeană de modificare a legislaţiei naţionale începând cu 1 ianuarie
2017,
ţinând cont de necesitatea sprijinirii urgente a micilor agricultori care întâmpină dificultăți în
aplicarea regimului normal de TVA și având în vedere posibilitatea oferită statelor membre de
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, de reglementare a unui regim special
pentru această categorie de persoane impozabile,
luând în considerare dificultățile de aplicare a prevederilor referitoare la ajustarea bazei de
impozitare a TVA în cazul falimentului sau a aprobării unui plan de reorganizare a beneficiarului,
generate de lipsa unor clarificări cu privire la sfera de aplicare în timp a ajustării,
ținând seama de faptul că prevederile referitoare la anularea înregistrării în scopuri de TVA a
societăților pe baza criteriilor stabilite prin ordin al președintelui ANAF nu reflectă corect situația
de fapt care conduce la această anulare, respectiv existența unui risc fiscal ridicat, cât și de faptul că
în situația în care nu se confirmă existența unui astfel de risc este necesar să se asigure un tratament
neutru, care să nu pună aceste persoane într-o poziție defavorabilă, prin instituirea posibilității de
suspendare a înregistrării,
ținând cont de faptul că nu se mai justifică restricționarea accesului operatorilor economici
la un cod valid de TVA pentru operațiuni intracomunitare prin înscrierea în registrul operatorilor
intracomunitari, având în vedere că în prezent există alte pârghii, mai eficiente, pentru prevenirea
evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește operațiunile intracomunitare
luând în considerare necesitatea diminuării sarcinilor administrative ale operatorilor
economici,
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având în vedere necesitatea compatibilizării legislaţiei naţionale în domeniul accizelor cu
prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie
2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al
Uniunii, în sensul înlocuirii noțiunilor regim vamal suspensiv și procedură vamală suspensivă, cu
noțiunile regim special și depozitare temporară,
ținând cont de necesitatea clarificării obligațiilor ce revin operatorilor economici care,
potrivit legii, trebuie să constituie şi să menţină un nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse
petroliere,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

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

Titlul I
Dispoziții generale

1.

La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale

obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor
salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale;
modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi
contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme
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metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a
convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.”
La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

2.

”Contribuţiile sociale individuale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt
următoarele:
a) contribuţia de asigurări sociale individuală datorată bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate individuală datorată bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”
La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu

3.

următorul cuprins:
”Contribuțiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod, datorate de angajatori și,
după caz, de către instituții publice în altă calitate decât cea de angajator sunt:
a) contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat de angajator,
pentru condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă;
b) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuția de asigurare pentru șomaj datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru
șomaj;
d) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată bugetului
asigurărilor sociale de stat;
e) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator
potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru
plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.”

4.

La articolul 7, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”1. activitate dependentă - activitatea desfasurată în baza unui contract individual de muncă,

a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum si orice
altă activitate desfăşurată de o persoană fizică în baza contractelor civile/alte tipuri de contracte
prevăzute de lege, care nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerată activitate independentă.”

5.

La articolul 7, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”3. activitate independentă - orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul

obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 3 dintre următoarele criterii:
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3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a
activităţii, precum şi a programului de lucru;
3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară
activitatea;
3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
3.5. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal
angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;”

6.

La articolul 7, punctul 11, după litera litera f) subpunctul ii) se introduc trei noi

subpuncte, subpunctele (iii), (iv) și (v), cu următorul cuprins:
”(iii) bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică,
acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;
iv) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru
bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori
servicii;
(v) orice suma reprezentand profit nedistribuit al unei persoane juridice straine rezidenta
intr-o jurisdictie care aplica un impozit pe profit de cel mult 10%, proportional cu cota de titluri de
participare detinuta de contribuabil.”

7.

La articolul 7, după punctul 25 se introduc două noi puncte 251 și 252, punctele

cu următorul cuprins:
”251 – patrimoniul afacerii - toate bunurile, drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării
activităţilor pentru care deterrminarea venitului net anual/pierderii nete anuale se efectuează în
sistem real, înscrise în Registrul-inventar.
252 – patrimoniu personal – toate bunurile, drepturile şi obligaţiile, altele decât cele cuprinse
în patrimoniul afacerii.”

8.

La articolul 7, punctul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„26. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este

definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude
până la gradul al III-lea inclusiv;
b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod
direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul
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titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în
mod efectiv persoana juridică;
c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:
i) o persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor
de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;
ii) o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la
prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua ori dacă controlează în mod efectiv cele două
persoane juridice.
Între persoane afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se
prestează servicii reprezintă preţ de transfer.”

9.

La articolul 7, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281 cu

următorul cuprins:
”281. persoană fizică rezidentă în sensul contribuțiilor sociale obligatorii - orice persoană
fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
1. este cetăţean român, cetăţeani al altui stat sau apatrid, pe perioada în care are, conform
legii, domiciliul ori reşedinţa în România;
2. este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat sau apatrid care nu are domiciliul sau
reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă în domeniul
securităţii sociale, precum şi de acordurile privind sistemele de securitate socială la care România
este parte;
3. este cetăţean străin sau apatrid care a solicitat şi a obţinut prelungirea dreptului de şedere
temporară ori au domiciliul în România;
4. este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi
Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care
produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România
pentru o perioadă de peste 3 luni
5. este cetățean al unui stat membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi
Confederaţiei Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate
salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă
zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;
6. este pensionar din sistemul public de pensii care nu mai are domiciliul în România şi care
îşi stabilește reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând
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Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui
stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de
boală-maternitate, care nu deţine o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce
efecte pe teritoriul României;”

10.

La articolul 7, punctul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
”39. stock option plan - un program iniţiat în cadrul unei persoane juridice prin care se

acordă angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei,
prevăzute la pct. 26 lit. c) si d), dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau de a primi cu titlu
gratuit un număr determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea
respectivă.
Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să
cuprindă o perioadă minimă de un an între momentul acordării dreptului şi momentul exercitării
acestuia (achiziţionării titlurilor de participare); ”

11.

La articolul 11, alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“(8) Persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri

de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. b) - e) și cele cărora le-a încetat suspendarea
codului de înregistrare în scopuri de TVA prin anularea acestuia conform art. 316 alin (111), nu
beneficiază în perioada în care codul este anulat, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea
adăugată aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt supuse obligaţiei de plată a TVA colectate, în
conformitate cu prevederile titlului VII, aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada
respectivă. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana are
codul de TVA anulat, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în
scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VII, se ajustează în favoarea persoanei
impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus de persoana
impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa
aferentă:
a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în
momentul înregistrării;
b) bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi
activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea
sa în momentul înregistrării;
c) achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care
exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi
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al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.
(9) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile stabilite
în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin.
(11) lit. b) - e) sau cărora le-a încetat suspendarea codului de înregistrare în scopuri de TVA prin
anularea acestuia conform art. 316 alin (111), şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile
a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulată/suspendată, nu beneficiază de
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia
achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri
de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014.”

12.

La articolul 11, după alineatul (9) se introduc două alineate noi, alineatele (91) și (92),

cu următorul cuprins:
„(91) Persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a suspendat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (111) nu beneficiază, în perioada respectivă, de
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt supuse
obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VII, aferentă operaţiunilor
taxabile desfăşurate în perioada respectivă. Suspendarea înregistrării în scopuri de TVA conform
prevederilor art. 316 alin. (111) nu generează obligații de ajustare a taxei pe valoarea adăugată
deductibile conform prevederilor Titlului VII, aceste obligații intervenind, în condițiile prevăzute
prin normele metodologice, numai în situația în care suspendarea codului de înregistrare în scopuri
de TVA încetează prin anularea acestuia. În cazul încetării suspendării prin validarea codului de
înregistrare în scopuri de TVA, persoana impozabilă își exercită dreptul de deducere pentru
achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana a avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA suspendat, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art.
323 depus de persoana impozabilă după încetarea suspendării sau, după caz, într-un decont ulterior,
chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.
(92) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile stabilite
în România, cărora li s-a suspendat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316
alin. (111) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de
TVA conform art. 316 a fost anulată/suspendată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în
cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate
în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014. În cazul încetării suspendării prin validarea
codului de înregistrare în scopuri de TVA, beneficiarii care au achiziţionat bunuri şi/sau servicii în
perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA suspendat, își
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exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile respective, prin înscrierea în primul decont de
taxă prevăzut la art. 323 depus de persoana impozabilă după încetarea suspendării sau, după caz,
într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al
furnizorului/prestatorului.”

Titlul II
Impozitul pe profit
13.

La articolul 16, după alineatul (5) se introduc două alineate noi, alineatele (51) și (52),

cu următorul cuprins:
„(51) Contribuabilii prevăzuți la alin.(5) care își modifică exercițiul financiar, potrivit
reglementărilor contabile, pot opta ca anul fiscal modificat să corespundă cu exercițiul financiar.
Pentru stabilirea anului fiscal modificat se aplică următoarele reguli:
a) dacă anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat
include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară a ultimei zi a anului fiscal modificat și 31
decembrie a anului respectiv;
b) dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include
și perioada cuprinsă între ziua ulterioară a ultimei zi a anului fiscal modificat și ziua anterioară a
primei zi a noului an fiscal modificat.
Contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea anului fiscal în termen de
15 zile de la data începerii anului fiscal modificat respectiv.
(52) Contribuabilii prevăzuți la alin.(5) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47, depun
declarația privind impozitul pe profit aferentă anului anterior aplicării sistemului de impunere pe
veniurile microîntreprinderilor, pentru perioada cuprinsă între data începerii anului modificat și 31
decembrie, până la data de 25 martie a anului fiscal următor.”

14.

La articolul 22, alineatul (11) se abrogă.

15.

La articolul 25 alineatul (3), ultimul paragraf al literei l) se modifică și va avea

următorul cuprins:
„În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferenţe de curs
valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra
diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente
contractelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea
acestora şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;”
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16.

La articolul 25 alineatul (4), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În situaţia în care evidenţa contabilă nu

asigură informaţia necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau
în calcul cheltuielile de conducere şi administrare, precum şi alte cheltuieli comune ale
contribuabilului, prin utilizarea unei metode raționale de alocare a acestora sau proporţional cu
ponderea veniturilor neimpozabile respective în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil; în
sensul prezentei litere, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări
interne ale angajatorului; veniturile prevăzute la art. 23 lit. d), e), f), g), l), m) și o) nu au
cheltuieli de conducere/ administrare/cheltuieli comune aferente nedeductibile.”

17.

La articolul 25, după alineatul (8) se introduce un alineat nou, alineatul (9), cu

următorul cuprins:
„(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile
efectuate cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de
persoane, care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru
instituționalizat, potrivit legii.”

18.

La articolul 28 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
“b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului,

la data intrării în patrimoniul contribuabilului; această valoare poate fi actualizată, în funcţie de
indicele de inflaţie;”

19.

La articolul 28, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14 1), cu

următorul cuprins:
„(141) La momentul scăderii din gestiune a mijloacelor de transport prevăzute la alin.(14),
valoarea rămasă neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei înmulţită cu numărul de luni
rămase de amortizat din durata normală de funcţionare stabilită de contribuabil potrivit Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. În cazul vânzării
mijloacelor de transport, dacă valoarea veniturilor realizate din vânzarea mijloacelor de transport
depăşeşte această valoare deductibilă, partea din valoarea rămasă neamortizată care depăşeşte limita
de 1.500 lei înmulţită cu numărul de luni rămase de amortizat se deduce astfel:
a) până la nivelul diferenţei dintre venitul realizat din vânzare şi valoarea de 1.500 lei înmulţită
cu numărul de luni rămase de amortizat, dacă această parte din valoarea rămasă
neamortizată este mai mare;
b) integral, dacă această parte din valoarea rămasă neamortizată este acoperită de diferenţa
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dintre venitul realizat din vânzare şi valoarea de 1.500 lei înmulţită cu numărul de luni
rămase de amortizat.

20.

La articolul 28, alineatul (23) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Ministerul Finanţelor Publice elaborează normele privind clasificaţia şi duratele normale de

funcţionare a mijloacelor fixe care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. La determinarea lor se va
ţine seama de parametrii tehnico-economici stabiliţi de proiectanţi şi de producători prin cărţile sau
documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale. Aceste
durate vor fi revizuite periodic.”

21.

La articolul 28, alineatul (25) se abrogă.

22.

La articolul 32, titlul și partea introductivă a alineatului (1) se modifică și vor avea

următorul cuprins:
Regimul fiscal care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale,
transferurilor de active, achiziţiilor de titluri de participare și contribuţiilor cu active, între
persoane juridice române
„(1) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operaţiuni de fuziune, divizare
totală, divizare parţială, transferurilor de active, operaţiunilor de achiziţie de titluri de participare și
contribuțiilor cu active, efectuate între persoane juridice române potrivit legii, şi anume:
(...)”

23.

La articolul 32 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu

următorul cuprins:
„f) contribuția cu active – operațiunea prin care o persoană juridică contribuie cu active la
capitalul unei alte persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la aceasta persoană
juridică.”

24.

La articolul 32 alineatul (6), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu

următorul cuprins:
„h) în cazul contribuției cu active se aplică următoarele reguli:
i) transferul este neimpozabil, pentru diferenţa dintre preţul de piaţă al activelor
transferate şi valoarea lor fiscală;
ii) valoarea fiscală a activelor primite de persoana juridică este egală cu valoarea
fiscală a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
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iii) valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu
activele este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse drept contribuţie de către persoana
respectivă;
iv) societatea care primește activul calculează amortizarea fiscală, în conformitate cu
regulile prevăzute la art. 28, precum şi orice câştig sau pierdere, aferente activelor transferate, în
concordanţă cu dispoziţiile care ar fi fost aplicate societăţii care contribuie cu active dacă
contribuția nu ar fi avut loc.”

Titlul III
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

25.

Articolul 48, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la

data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei poate
opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii
capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice
respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile
prezentului titlu, începând cu trimestrul în care este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47.”

26.

La articolul 48, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52),

cu următorul cuprins:
„(51) Pentru persoanele juridice române care au aplicat alin.(5) al prezentului articol, în
forma în vigoare până la data de 31 decembrie 2016, condiția referitoare la existența/menținerea
unui capital social de cel puțin, echivalentul în lei, a sumei de 25.000 euro, se consideră îndeplinită
și în situația în care capitalul social scade până la nivelul sumei de 45.000 lei.
(52) Prin excepție de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care au subscris un
capital social de cel puţin 45.000 lei, pot opta să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul
în care această condiție este îndeplinită. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii
capitalului social, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în
care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu,
începând cu începând cu trimestrul în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47.”

27.

La articolul 53, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
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„e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare,
precum și veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe și
terenurilor, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile anterioare aferente aceleiaşi
imobilizări;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de
întârziere;”

28.

Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 58
Contribuabili
(1) Următoarele persoane fizice datorează impozitul pe venit conform prezentului titlu şi

sunt numite în continuare contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente, definite la art. 7 pct. 28;
b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul
unui sediu permanent în România;
c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;
d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 129.
(2) Persoanele fizice, definite la art. 7 pct. 281, datorează contribuțiile sociale individuale
obligatorii reglementate prin prezentul cod, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, după caz.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (2) care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate
în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale
de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei
interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii
asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate
individuală.
(4) Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu
care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, nu au calitatea de
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă nu se află în România pentru o
perioadă mai mare de 90 de zile consecutive, pe parcursul unui an calendaristic.”
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29.

După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

”Art. 591
Sfera de cuprindere a contribuțiilor sociale individuale obligatorii
(1) Contribuțiile sociale individuale obligatorii prevăzute în prezentul titlu se aplică
veniturilor realizate de persoanele fizice rezidente definite la art. 7 pct. 281, veniturilor obţinute din
orice sursă, atât din România, cât şi din afara României,

cu respectarea legislaţiei europene

aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte.
(2) Nu se cuprind în sfera de cuprindere a contribuțiilor sociale individuale obligatorii
prevăzute în prezentul titlu, veniturile din:
- premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
- transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;
- alte surse, definite conform art. 117 și 1171.”

30.

După articolul 60 se introduce un articol nou, articolul 601, cu următorul cuprins:
”Art. 601
Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de

sănătate individuală
(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate individuală:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt
elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de
la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii
individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.
Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în
temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri
datorează contribuţie;
c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor
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drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada
anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se
datorează contribuţia;
g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează
contribuţia sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.
În cazul în care venitul lunar realizat depăşeşte nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit
care depăşeşte acest nivel.
(2) În cazul persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor de la lit. c)
şi g), care realizează venituri asupra cărora datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar
totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se
datorează asupra venitului realizat.
(3) În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1),
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmiteA.N.A.F. lista persoanelor fizice înregistrate în
Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate,
potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin
comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

31.

Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:
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”Art. 61
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit și contributiilor sociale individuale
obligatorii
(1) Sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale individuale obligatorii, potrivit
prevederilor prezentului titlu, următoarele venituri:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
b) venituri din activitati dependente, definite conform art. 76;
(2) Sunt supuse impozitului pe venit si contributiei de asigurari individuale de sanatate,
potrivit prezentului titlu, urmatoarele venituri:
a) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103.
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
c) venituri din investiţii, definite conform art. 91;.
d) venituri din pensii, definite conform art. 99.
e) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116;
(3) Sunt supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, următoarele
venituri:
a) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
b) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;
c) venituri din alte surse, definite conform art. 117 și 1171;
(4) Sunt supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate individuale, potrivit prezentului
titlu, veniturile din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru
care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9).
(5) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 60, datorează contribuţiile
sociale individuale obligatorii, potrivit prevederilor prezentului titlu, corespunzător fiecărei
categorii de venit, după caz.
(6) Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia
asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de
pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile venituri din activităţi
independente, definite conform art. 67.”

32.

După articolul 62, se introduce un nou articol, articolul 621 cu următorul cuprins:
”Art. 621
Venituri exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii
Veniturile prevăzute la art. 62 lit. d) - z) sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale

obligatorii reglementate prin prezentul cod.”
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33.

La articolul 64, după alineatul (2) se introduc trei alineate noi, alineatele (3), (4) și (5)

care vor avea următorul cuprins:
”(3) Cota pentru contribuția individuală de asigurări sociale datorate bugetului asigurarilor
sociale de state este de 21,7% și se aplică asupra bazei de calcul prevăzută pentru fiecare categorie
de venit potrivit prevederilor art 61 alin. (1) din prezentul titlu .
(4) Cota pentru contribuția individulă de asigurari sociale de sănătate datorată Fondului
național unic de asigurări de sănătate este de 8,9% și se aplică asupra bazei de calcul prevăzută
pentru fiecare categorie de venit potrivit prevederilor art 61 alin. (2) și (4) din prezentul titlu, cu
excepția veniturilor din pensii pentru care cota de contribuție este de 5,5%.
(5) Baza lunara de calcul pentru contribuțiile prevăzute la alin. (3) și (4) nu poate fi mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în
perioada pentru care se stabilesc contribuțiile sociale individuale obligatorii.”

34.

Articolul 66 se abrogă.

35.

La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de

asociere, inclusiv din activităţi adiacente, cuprind:
(a)

veniturile din activităţi de producţie și comerţ;

(b)

veniturile din prestări de servicii, veniturile din profesii libere și veniturile din

drepturi de proprietate intelectuală, dacă îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate activitate
independentă, conform definitiei de la pct. 3 al art. 7;
(c) veniturile din activitatea de construire de bunuri imobile și/sau din comerțul sau schimbul
de bunuri imobile din patrimoniul afacerii. Situaţiile în care aceste venituri nu se încadrează în
categoria veniturilor din activități independente se prevăd prin normele metodologice.”

36.

Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 68
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente,

determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul
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desfășurării de activități economice, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69
şi 70.
(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;
b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în
legătură cu o activitate independentă;
c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate
independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu
concura cu o altă persoană;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate
independentă;
f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat
pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.
(3) Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea
unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau
juridice;
c) sumele primite ca despăgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări şi mecenat, conform legii, sau
donaţii.”

37.

După articolul 68 se introduce un articol nou, articolul 681, care va avea următorul

cuprins:
„Art. 681
Cheltuieli
(1) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, pe bază de documente
justificative, cuprinse în exerciţiul financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
(2) Contribuțiile sociale individuale obligatorii prevazute in prezentul cod, precum si
cheltuielile cu contribuția la sisteme proprii de asigurări sociale sunt cheltuieli deductibile la
calculul venitului impozabil.
(3) Cheltuieli cu activitățile dependente astfel cum sunt reglementate potrivit cap. III Venituri din activități dependente, sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit si
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contributiilor sociale individuale obligatorii, cu excepţiile prevăzute de prezentul capitol.
(4) Cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile conform regulilor privind amortizarea,
prevăzute în titlul II, după caz.
În cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la
momentul înstrăinării şi reprezintă preţul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică
la data dobândirii, după caz.
(5) Cheltuielile reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, sunt
deductibile în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20).
(6) Sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate cu:
a) primele de asigurare efectuate pentru
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii
pentru care este autorizat contribuabilul;
3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor
contractuale;
4. asigurarea de risc profesional;
b) salariaţi pe perioada delegării/detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în
interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport
şi cazare;
c) deplasările contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau într-o formă de
asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare
şi transport, altele decât cele prevăzute la alin. (9) lit. k);
d) contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din
care fac parte contribuabilii.
(7) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private,
efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (8);
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform
alin. (8);
c) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra
valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinaţiile prevăzute la art.
25 alin. (3) lit. b) din titlul II, după caz;
d) scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit
legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii;
e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
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f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de
pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre
ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al
contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în
limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
h) primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă
activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400
euro anual pentru fiecare persoană;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al
contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă
activităţii independente;
j) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de
contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (9) lit. k) la cel mult un
singur autoturism aferent fiecărei persoane;
k) cheltuielile reprezentând contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (3),
datorate de agajator potrivit titlului V - Contribuții sociale obligatorii datorate de angajatori și
instituții publice;
l) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale individuale obligatorii prevăzute la art. 2 alin.
(2), datorate de către contribuabil potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) lit. a), indiferent dacă
activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Cheltuielile cu contribuțiile
sociale individuale obligatorii sunt deductibile potrivit prevederilor art. 1211, 1212, 1221 și 1222,
după caz;
m) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit legii;
n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile
care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe
baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului şi, respectiv,
nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b);
o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul
contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru
contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de
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leasing şi societăţile de leasing;
p) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
q) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii,
organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.
(8) Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile,
altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de
protocol.
(9) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul
României sau în străinătate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat
în străinătate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (6) lit. a), alin. (7)
lit. g) și h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii și asimilate salariilor,
reglementate potrivit prevederilor cap. III - Venitul din activități dependente;
e) donaţii de orice fel;
f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca
urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare şi penalităţile, datorate autorităţilor
române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor plătite, conform clauzelor din
contractele comerciale încheiate cu aceste autorităţi;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din
Registrul-inventar;
i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile,
dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;
j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv
în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi
nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în
folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se
înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi
servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
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3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către
alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind
amortizarea.
În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac
obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin normele metodologice date în
aplicarea art. 68;
l) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.
(10) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au
obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.
(11) Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice.”

38.

La articolul 69, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(7) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate inclusă în nomenclatorul

prevăzut la alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 și 681.”

39.

La articolul 71, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art. 71
Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate
(1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de

venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze
pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68 și 681.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 68 și 681, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali
consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită
revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul
estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31
ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.”
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40.

Articolele 72 și 73 se abrogă.

41.

Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 74
Plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit și contribuții sociale individuale obligatorii

pentru veniturile din activităţi independente
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente au obligaţia să efectueze
plăţi anticipate în contul impozitului anual și al contribuțiilor sociale individuale obligatorii datorate
anual la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si la Fondul național unic de asigurări
sociale de sănătate, potrivit art. 121, 1211 și 1212.”

42.

Art. 75 se abrogă.

43.

La articolul 76, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 76
Definirea veniturilor din activități dependente”

44.

Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 76
(1) Veniturile din activități dependente includ toate veniturile din salarii, în bani şi/sau în

natură, obţinute de o persoană fizică rezidentă potrivit prevederilor art. 7 pct. 28 și 281 ori
nerezidentă potrivit art. 7 pct. 27, ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege,
indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă,
inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin
venituri din salarii şi asimilate salariilor.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de
venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică,
stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) solda lunară acordată potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului
constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de
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management, potrivit legii;
e) sume reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la
societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi
drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza
contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;
h) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor constituite prin subscripţie publică;
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum
şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
j) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada
delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului
pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de
muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna
acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului nerezident de
care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară
şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de
către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de
către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către
membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
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(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului
pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului
pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
n) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în
interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice
stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin
hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente de care ar beneficia
personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
o) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor
autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în
adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu
acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
q) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă,
stabilite conform contractului individual de muncă;
r) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii.
(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (7) și (9), primite în
legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la:
a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau
închiriat de la o terţă persoană, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la
domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă/locul desfăşurării activităţii;
b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau
servicii oferite gratuit ori la un preţ mai mic decât preţul pieţei;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop
personal;
f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar
de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele
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obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (7) lit. ș) și t);
h) tichete cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la alin.
(7) lit. a), tichete de masă, vouchere de vacanţă şi tichete de creşă, acordate potrivit legii.
(4) Se exceptează de la plata contribuției de asigurări sociale individuale, veniturile
prevăzute la alin. (1) - (3) acordate, potrivit legii:
a) personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care
îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
pentru care se datorează contribuţie individuală la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat;
b) persoanelor fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia
asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanelor care au calitatea de
pensionari ai acestor sisteme.
(5) Pentru remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii, nu se
datorează contribuțiile sociale individuale obligatorii.
(6) Sunt considerate venituri din activități dependente și sumele primite în baza contractelor
civile/alte tipuri de contracte prevăzute de lege, inclusiv cele incheiate de către un membru al unei
profesii libere, în cazul în care activitatea nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerată activitate
independentă;
(7) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru
dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile
proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură,
inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora,
contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor
turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi
membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaţilor, cât şi cele oferite în
beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a
sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite
salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru
fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.
Nu sunt incluse în veniturile dependente şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor
prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi
speciale şi finanţate din buget;
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b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
c) hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este
interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii;
d) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii ori
căminului militar de garnizoană şi de unitate, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii
sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensaţia
lunară pentru chirie pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor
speciale;
e) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol de
reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de
lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de
echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;
g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care
angajaţii îşi au reşedinţa şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, pentru situaţiile în
care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;
h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, potrivit legii, pe
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul
serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. l), precum şi cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite
raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România,
în interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. m), precum şi cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de
mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist
şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, şi de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. n), precum şi
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cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se
acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte
o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii;
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării în
România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi
juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, în
limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. o), precum şi cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare.
Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore,
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii;
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care
desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv
delegării sau detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele
normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare;
m) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în
interesul serviciului;
n) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată
într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în
limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate
personalului din instituţiile publice, potrivit legii;
o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate
într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi
dependente desfăşurate la bordul navelor în apele internaţionale. Fac excepţie veniturile dependente
plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent
în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de
impunere;
p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională şi
perfecţionarea angajaţilor, administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat şi directorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat
potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de
activitatea desfăşurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;
q) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele
telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul
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exercitării acestora;
s) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda
practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite;
ş) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate
astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în
limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
t) primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată,
suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
ţ) avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt
deductibile în cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) şi art. 681 alin. (9) lit. k).
(8) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se impozitează.
(9) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii,
sumele prevăzute la alin. (7), precum și următoarele:
a) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie
publică;
b) tichetele de masă, voucherele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate
potrivit legii;
c) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul
instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decedat ca urmare a
participării la acţiuni militare, şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului ca
urmare a participării la acţiuni militare;
d) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile
compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care
reglementează aceste domenii.
(10) Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură prevăzute la alin. (2) lit. k)-n),
primite pe perioada delegării în altă localitate, în România şi în străinătate, se consideră venituri
aferente lunii în care se aprobă decontul. Impozitul și contribuțiile sociale individuale obligatorii,
după caz, se calculează şi se reţin prin cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor
aferente lunii respective, iar plata acestora se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor
art. 80 şi 82, după caz.
(11) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe
perioada detaşării/deplasării, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k) - n), impozitul și contribuțiile
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sociale individuale obligatorii, după caz, se calculează şi se reţin la fiecare plată, iar plata acestora
se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 şi 82, după caz.”

45.

Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 78
Determinarea impozitului și a contribuțiilor sociale individuale obligatorii pe veniturile

din activități dependente
(1) Beneficiarii de venituri din activități dependente datorează impozit pe venit și contribuții
sociale individuale obligatorii, lunar, care se calculează şi se reţin la sursă de către plătitorii de
venituri.
(2) Contributiile sociale individuale obligatorii se determină prin aplicarea cotelor prevăzute
la art. 64 alin (3) și (4) asupra veniturilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), cu exceptia celor
prevăzute la art. 76 alin. (4), (5) și (9), după caz. Baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale
individuale obligatorii nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, în
vigoare în perioada pentru care se stabilesc contribuțiile sociale individuale obligatorii. În situaţia în
care baza lunară de calcul este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
contributiile sociale individuale obligatorii se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de
realizare a venitului.
(3) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuţiilor sociale individuale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau
în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după
caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, precum şi, după caz, a
contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii sau a contribuției de asigurare în
sistemele proprii de asigurări sociale şi următoarele:
(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în
conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să
nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată,
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suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei
de 400 euro;
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale individuale obligatorii
aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice
internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul
de stat datorată potrivit legii sau a contribuției de asigurare în sistemele proprii de asigurări
sociale, pe fiecare loc de realizare a acestora.
(4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi
acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza
unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi
executorii, precum și în cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii
stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data
efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile
realizate în afara funcţiei de bază, şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au
fost plătite.
(5) În cazul veniturilor menționate la alin. (4) stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv în cazul în
care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, precum și în cazul în
care veniturile respective se stabilesc pentru perioade anterioare, conform legii, în vederea stabilirii
prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii și cel de asigurări sociale de sănătate, sumele
respective, cu excepția sumelor reprezentând dobânzi și actualizarea cu indicele de inflaţie, se
defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii sociale individuale care erau
în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile sociale individuale obligatorii datorate potrivit legii se
calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în
care au fost plătite aceste sume.
(6) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual și a contribuțiilor
sociale individuale obligatorii anuale pe veniturile din activități dependente, pentru fiecare
contribuabil.
(7) În cazul persoanelor fizice preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice,
prin casele teritoriale de pensii, şi de către casele sectoriale de pensii, contribuția de asigurări
sociale de sănătate individuală se calculează prin aplicarea cotei prevăzută la art. 64 alin. (4) asupra
bazei de calcul lunare. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o
reprezintă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale.”
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46.

Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 79
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din

impozit
(1) Persoanele care realizează venituri din activități dependente pot dispune asupra
destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit potrivit art. 78 alin. (6), pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de
cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal
competent, după regularizarea contribuțiilor sociale individuale obligatorii potrivit art. 1221 și 1222.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

47.

Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 80
Termenul de plată a impozitului și a contribuțiilor sociale individuale obligatorii
(1) Plătitorii de venituri din activități dependente au obligaţia de a calcula şi de a reţine

impozitul și contribuțiile sociale individuale obligatorii aferente veniturilor fiecărei luni la data
efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a le plăti la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor
sociale de stat si la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul și contribuțiile sociale individuale
obligatorii aferente veniturilor fiecărei luni, calculate şi reţinute la data efectuării plăţii acestor
venituri, se plătesc, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se plătesc,
de către următorii plătitori de venituri din activități dependente:
a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat
venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care
exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,
persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de
angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.
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(3) Numărul mediu de salariaţi şi veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 81
alin. (3) şi (4).
(4) În cazul instituţiilor publice, plătitori de venituri din activități dependente, sunt aplicabile
prevederile alin. (1).”

48.

Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 81
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din activități dependente
(1) Plătitorii de venituri din activități dependente au obligaţia să completeze şi să depună

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni, pentru fiecare beneficiar de venit în
termenul prevăzut pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale individuale obligatorii.
(2) În cazul plătitorilor de venituri din activități dependente prevăzuţi la art. 80 alin. (2),
depunerea trimestrială a declaraţiei prevăzute la alin. (1) constă în completarea şi depunerea a câte
unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.
(3) Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din
declaraţiile prevăzute la alin. (1) depuse pentru fiecare lună din anul anterior.
(4) Pentru persoanele şi entităţile prevăzute la art. 80 alin. (2), venitul total se stabileşte pe
baza informaţiilor din situaţiile financiare ale anului anterior.
(5) Persoanele şi entităţile prevăzute la art. 80 alin. (2), pot opta pentru depunerea
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate la termenul prevăzut la art. 80 alin. (1), dacă depun declaraţia
privind opţiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv. Trecerea la regimul de declarare prevăzut la
art. 80 alin. (2) se efectuează începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opţiunea.
(6) Persoanele şi entităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) lit. b) și c), care se înfiinţează în
cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu
declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3
salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
(7) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din
activități dependente beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le
încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din activități dependente prevăzuţi la art. 80
alin. (2), depun declaraţia prevăzută la alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat. În acest caz,
declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are
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loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi
cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru
luna a treia.
(8) Plătitorul de venituri din activități dependente este obligat să elibereze contribuabilului,
la cererea acestuia, un document care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare
ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul anual
și contribuțiile sociale individuale obligatorii anuale, calculate şi reţinute, precum și informații
privind bazele anuale de calcul aferente fiecărei contribuții sociale individuale obligatorii.
Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezintă un formular tipizat.
(9) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă, pe portalul e-România, iar declaraţia privind opţiunea prevăzută la alin. (5) se depune pe
suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.
(10) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la
alin. (1) sunt reglementate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii.
(11) Evidenţa obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori
şi asimilaţii acestora se ţine pe baza codului de identificare fiscală, iar cea privind contribuţiile de
asigurări sociale individuale, pe baza codului numeric personal sau pe baza numărului de
identificare fiscală, după caz.
(12) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaraţia;
b) codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal, după
caz;
c) numele, prenumele şi datele privind calitatea de asigurat;
d) date referitoare la raporturile de muncă şi activitatea desfăşurată;
e) date privind condiţiile de muncă;
f) date privind venituri/indemnizaţii/prestaţii.
(13) Datele cu caracter personal cuprinse în declaraţia prevăzută la alin. (1) sunt prelucrate
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare.
(14) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile competente, furnizează gratuit date cu
caracter personal necesare punerii în aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetăţenii români,
cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, Confederaţiei
Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România.
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(15) Conţinutul, modalităţile şi termenele de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin.
(13) se stabilesc prin protocoale încheiate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, între beneficiarii acestora şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz.
(16) Prevederile alin. (1) se aplică și de Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele
teritoriale de pensii, şi de către casele sectoriale de pensii pentru persoanele prevăzute la art. 78 alin.
(7).”

49.

După articolul 82, se introduce un nou articol, articolul 821, care va avea următorul

cuprins:
”Art 821
Plata contribuțiilor sociale individuale obligatorii pentru anumite venituri din salarii şi
asimilate salariilor
(1) Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea şi obţin venituri sub formă de salarii ca
urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în
România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine depun declaraţia
prevăzută la art. 81 alin. (1) şi achită contribuţiile sociale individuale și pe cele ale angajatorului, în
cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru
îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale.
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi
desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au
sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale
obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 81 alin. (1) și să achite contribuţiile
sociale individuale obligatorii și pe cele datorate de angajator numai dacă există un acord încheiat în
acest sens cu angajatorul.
(3) Angajatorii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să transmită organului fiscal competent
informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.
(4) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (2) şi persoanele fizice care realizează venituri
din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea
contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale individuale,
precum şi depunerea declaraţiei prevăzute la art. 81 alin. (1) revine angajatorilor.
(5) Persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor
de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul
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securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, depun declaraţia prevăzută la art. 81 alin. (1) şi achită contribuţiile sociale individuale și
pe cele ale angajatorului.”

50.

La articolul 84, alineatele (8), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(8) Impozitul și contribuția de asigurari sociale de sanatate individuala pe veniturile din

arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului,
după cum urmează:
(a) contribuția de asigurari sociale de sanatate individuala obligatorie prin aplicarea cotei
prevazute la art. 64 alin. (4) asupra venitului net. Baza lunară de calcul a contributiei nu poate fi mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în
perioada pentru care se stabilește contribuția. În situaţia în care baza lunară de calcul este mai mare
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuția de asigurări sociale de sănătate
individuală se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare raport juridic/contract încheiat între
părţi;
(b) impozitul pe venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net minus contribuția de
asigurari sociale de sanatate individuala obligatorie.
(9) Impozitul si contribuția de asigurari sociale de sanatate individuala obligatorie calculate
şi reţinute potrivit alin. (8) se plătesc la bugetul de stat, respectiv la Fondul național unic de
asigurări sociale de sănătate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost
reţinute.
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru
determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 și 681. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea
folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 și 681, nu au obligaţii de completare a
Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.”

51.

La articolul 85, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Reguli privind stabilirea impozitului și a contribuției de asigurari sociale de sănătate

individuală pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit din închirierea în scop
turistic a camerelor”

52.

La articolul 85, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
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”(1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate
în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere
inclusiv, datorează impozit și contribuție de asigurări sociale de sănătate individuală pe venitul
stabilit ca normă anuală de venit.
(5) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual și contribuția de asigurări sociale de
sănătate individuală obligatorie, datorate pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit
şi emite decizia de impunere la termenul şi potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(6) Contribuția de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie și impozitul, aferente
normei anuale de venit, se calculează după cum urmează:
(a) prin aplicarea cotei de contribuție prevazută la art. 64 alin. (4) asupra normei anuale de
venit. Baza lunară de calcul a contributiei nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin
legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în perioada pentru care se stabilește
contribuția. În situaţia în care baza lunară de calcul este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut, contribuția de asigurări sociale de sănătate individuală se calculează în limita
acestui plafon, pe fiecare contract de închiriere.
(b) prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, minus contribuția de asigurări
sociale de sănătate individuală obligatorie prevăzută la lit. (a).”

53.

La articolul 85, alineatul (7) se abrogă.

54.

La articolul 85, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(8) Plata impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate individuală

obligatorie se efectuează, la bugetul de stat, respectiv la Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate, în cursul anului, în două rate egale, astfel: 50% din obligațiile de plată până la data de 25
iulie inclusiv şi 50% până la data de 25 noiembrie inclusiv. Pentru declaraţiile privind venitul
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual și contribuția de
asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie, datorate se stabilesc pe baza declaraţiei privind
venitul estimat/norma de venit.”

55.

La articolul 86, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Reguli privind stabilirea impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate

individuală în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real”
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56.

Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 86
(1) Contribuabilii care realizează venituri definite la art. 83 alin. (3) au dreptul să opteze

pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68 și 681, iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune, au obligaţia de a
completa Registrul de evidenţă fiscală.
(2) Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraţiei privind venitul
estimat/norma de venit pentru anul în curs şi depunerea formularului la organul fiscal competent
până la data de 31 ianuarie inclusiv. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul
anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3) opţiunea se
exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin
completarea şi depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit.
(3) În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligaţi să efectueze plăţi anticipate cu titlu de
impozit pe venit în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat și contribuție de asigurări
sociale de sănătate individuală obligatorie datorată la Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate, în două rate egale, astfel: 50% din obligațiile de plată până la data de 25 iulie inclusiv şi
50% până la data de 25 noiembrie inclusiv.
(4) Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau
decembrie nu se mai efectuează plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului
urmând să fie supus impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate individuală
obligatorie, potrivit declaraţiei privind venitul realizat prevăzută la art. 122.
(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul
realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului.”

57.

La articolul 87, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Reguli de stabilire a impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate

individuală pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii
numărului de 5 camere în cursul anului fiscal”

58.

La articolul 87, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83 alin. (4)

realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceştia sunt obligaţi să notifice
evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în
termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a
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fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, organul fiscal va recalcula
norma de venit şi plăţile stabilite în contul impozitului anual și a contribuției de asigurări sociale de
sănătate individuală.
(...)
(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit
prevederilor art. 68 și 681, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.
Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună la organul fiscal competent
declaraţia privind venitul estimat până la sfârşitul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă
sunt cele prevăzute la art. 86 alin. (3) - (5) și art. 122.”

59.

La articolul 88, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Plăţi anticipate cu titlu de impozit și contribuție de asigurări sociale de sănătate

individuală pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

60.

La articolul 88, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui

an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit și al
contribuției de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie, către bugetul de stat, respectiv
la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 122.
(2) Pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care
chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei şi nu au optat pentru
determinarea venitului net în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile
pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, plăţile anticipate cu
titlul de impozit și contribuție de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie, efectuate în
cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat/contribuția de asigurări sociale de sănătate
individuală obligatorie datorată, cu excepția cazului în care se optează pentru regularizarea
contribuțiilor sociale individuale obligatorii potrivit art. 1222.

61.

Articolul 90 se abrogă.

62.

La articolul 94 alineatul (2), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
”m) transferurile de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale ca urmare a operațiunilor

de aport în natură, fuziune, divizare sau lichidare. Valoarea fiscală a acțiunilor/părților sociale
pentru dobânditor este egală cu valoarea fiscală a acțiunilor/părților sociale anterioară transferului.”
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63.

La articolul 100, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii și a bazei de calcul pentru contribuția

de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie”

64.

Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în

ordine, a următoarelor:
a) contributia de asigurări sociale de sănătate individuală datorată potrivit legii;
b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.
(2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an fiscal,
începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la
valoarea de 1.200 lei/lunar.
(3) Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale de sănătate individuală o
reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a
unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv. Baza lunară de calcul a contribuției nu
poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în
vigoare în perioada pentru care se stabilește contribuția. În situaţia în care baza lunară de calcul este
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuția de asigurări sociale de
sănătate individuală se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare venit din pensie.”

65.

La articolul 101, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Reţinerea impozitului din venitul din pensii și a contribuției individuale obligatorii la

asigurările sociale de sănătate”

66.

Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 101
(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul și

contribuția individuală obligatorie la asigurările sociale de sănătate aferente acestui venit, de a le
reţine şi de a le plăti la bugetul de stat, respectiv la Fondul unic de asigurări sociale de sănătate,
potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Contributia de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie se calculează prin
aplicarea cotei de contribuție de 5,5% prevăzută la art. 64 alin. (4) asupra bazei de calcul stabilită
potrivit art. 100 alin. (3)
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(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului
impozabil lunar din pensii, stabilit potrivit art. 100 alin. (1) și (2).
(4) Impozitul și contributia de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie se reţin la
data efectuării plăţii pensiei şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru
care se face plata pensiei.
(5) Impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie reţinute
sunt finale.
(6) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul și contribuția individuală
obligatorii la asigurările sociale de sănătate ce trebuie reţinute se stabilesc prin împărţirea pensiei
plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.
(7) Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării
impozitului și a contribuției individuale obligatorii la asigurările sociale de sănătate, reţinerii şi
plăţii acestora.
(8) Veniturile din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de numărul acestora, iar
impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaş.
(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru
perioade anterioare, conform legii, impozitul și contribuția individuală obligatorii la asigurările
sociale de sănătate se calculează asupra venitului impozabil lunar, respectiv asupra bazei de calcul
al contribuției individuală obligatorii la asigurările sociale de sănătate, se reţin la data efectuării
plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii şi se plătesc până la data de
25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(10) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, contribuția de
asigurări sociale de sănătate individuală și impozitul se calculează separat faţă de contribuția și
impozitul aferente drepturilor lunii curente. În acest caz contribuția de asigurări sociale de sănătate
individuală se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzută la art. 64 alin. (4) asupra bazei
de calcul prevăzută la art. 100 alin. (3), iar impozitul pe venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra
venitului impozabil potrivit art. 100 alin. (1) și (2). Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin
deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată
potrivit legii, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii.
Impozitul și contribuția se reţin la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul și contribuția astfel reţinute se plătesc până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(11) Plătitorul de venituri din pensii este obligat să determine valoarea totală a impozitului
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anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil.
(12) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu
respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia ca în
termen de 30 de zile de la data încadrării în această categorie de persoane să declare la organul
fiscal competent venitul lunar din pensie, prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat
prevăzute la art. 120.
(13) În cazul persoanelor fizice prevăzute la alin. (12), contribuţia de asigurări sociale de
sănătate individuală se stabilește de către organul fiscal competent, în baza declaraţiei specifice
prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei privind venitul estimat prevăzută la art. 120, după
caz, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Calculul
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează prin aplicarea cotei de contribuție
prevăzută la art. 64 alin. (4) asupra bazei de calcul stabilită potrivit art. 100 alin. (3).
(14) Pentru încadrarea persoanelor fizice prevăzute la alin. (12) în categoria persoanelor care
realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul
fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca
Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat.
(15) Persoanele fizice prevăzute la alin. (12) sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi
anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat sau a declaraţiei privind
venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 121. Baza de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar plata se
efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(16) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele menţionate la alin. (12) se determină de organul fiscal competent, prin decizie de
impunere anuală, pe baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4). Baza de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
(17) Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar cele achitate în plus se compensează
sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
(18) Deciziile de impunere, prevăzute la alin. (15) şi (16), se emit la termenul şi în forma
stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

67.

Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:
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”Art. 104
Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II Venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 și 681, contribuabilii având obligaţia de a completa
Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii
veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse
se aplică prevederile cap. X – Venituri din alte surse.
(2) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la art. 103 alin. (1) în altă
modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor
de impunere proprii categoriei respective.
(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor
de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din
activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 și 681, contribuabilii având obligaţia de a completa
Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii
veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate.”

68.

La articolul 107, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
”Calculul şi plata impozitului pe venit și a contributiei de asigurări sociale de sănătate

individuală obligatorie aferente veniturilor din activităţi agricole”

69.

La articolul 107, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Impozitul si contribuția de asigurări sociale de sănătate individuală obligatorie, datorate

asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, se calculează de
organul fiscal competent dupa cum urmeaza:
(a) prin aplicarea cotei de contribuție prevazută la art. 64 alin. (4) asupra normei anuale de
venit. Baza lunară de calcul a contributiei nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin
legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în perioada pentru care se stabilește
contribuția. În situaţia în care baza lunară de calcul este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut, contribuția de asigurări sociale de sănătate individuală se calculează în limita
acestui plafon.
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(b) prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, minus contribuția de asigurari
sociale de sanatate individuala obligatorie prevăzută la lit. (a).
(5) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual și contribuția de asigurări sociale de
sănătate individuală obligatorie, datorate şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma
stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(6) Impozitul si contribuția de asigurari sociale de sanatate individuala obligatorie stabilite
prin decizie de impunere anuală se plătesc la bugetul de stat, respectiv la Fondul național unic de
asigurări sociale de sănătate, în două rate egale, astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.”

70.

La articolul 110, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru veniturile realizate de către persoanele

fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, impozitul anual
datorat se stabilește prin declaratia privind venitul realizat, potrivit prevederilor art. 122 alin. (3).
Termenul de declarare este si termen de plata.”

71.

La articolul 110 alineatele (8), (9) și (11) se abrogă.

72.

La articolul 111, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, (31), care va avea

următorul cuprins:
”(31) În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil
revine donatarului, în situaţia în care acesta este contribuabil potrivit prevederilor titlului IV
"Impozitul pe venit" din Codul fiscal.”

73.

La articolul 111, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul

prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea
declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza realizată de către camerele
notarilor publici, impozitul se calculează la nivelul stabilit prin expertiză.
(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind
valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice.”

74.

La articolul 111, după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (9), care va
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avea următorul cuprins:
”(9) Prezentul articol nu se aplică veniturilor obtinute din transferul bunurilor imobile din
patrimoniul afacerii, acestea fiind impozitate conform regulilor prevazute la Cap. II - Venituri din
activitati independente.”

75.

La articolul 114, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se

încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 alin. (1), alin. (2) lit. a) - d) și alin. (3) lit. a) - b), altele
decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.”

76.

La articolul 114 alineatul (2), după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu

următorul cuprins:
”a2) venituri reprezentând indemnizații pentru limită de vârstă acordate în condițiile Legii
nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;”

77.

La articolul 114 alineatul (2), literele h) și i) se abrogă.

78.

La articolul 114 alineatul (2), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:
”l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din

realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute
în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive
şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute
la art. 61 alin. (1), alin. (2) lit. a) - d) și alin. (3) lit. a) - b) şi art. 62.”

79.

La articolul 116, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil în declarația prevăzută

alin. (1), potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu, prin aplicarea cotei de 16% asupra:
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia
depunerii declaraţiei privind venitul realizat, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l);
b) venitului impozabil determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile aferente tuturor
operaţiunilor efectuate în cursul anului fiscal, în cazul veniturilor din alte surse prevăzute la art. 114
alin. (2) lit. l).”

80.

La articolul 116, alineatul (5) se abrogă.
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81.

Articolul 117 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 117
Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a

căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 75% aplicată asupra bazei impozabile
ajustate. Emiterea deciziei de impunere de către organul fiscal se efectuează în conformitate cu
dispozițiile Codului de procedură fiscală.”

82.

După capitolul X se introduce un nou capitol X1 având următorul cuprins:
”Declararea inițială a patrimoniului si impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate prin

venituri impozabile
Art. 1171
Semnificaţia unor termeni şi expresii
(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
(a) patrimoniu net – reprezintă diferența dintre drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în
bani şi aparţin persoanei fizice;
(b) drepturile ce pot fi evaluate în bani însumează:
i) contravaloarea clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea contribuabilului persoana
fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate;
ii) contravaloarea autoturismelor, operelor de artă sau bijuteriilor, aflate în proprietatea
contribuabilului persoană fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate ;
iii) valoarea titlurilor de participație, deținute de contribuabil, direct sau indirect, în țară
și/sau străinatate;
iv) sumele aflate în conturi, deținute direct sau indirect, la bănci în țară sau străinatate;
v) valoarea împrumuturilor acordate sau a obligațiunilor deținute de contribuabil;
vi) profiturile nedistribuite de către persoane juridice înregistrate în jurisdicții în care cota de
impozit pe profit este mai mică sau egală cu 10%, la care contribuabilul deține, direct sau indirect,
participații, proporțional cu cota de participație deținută;
(c) deținere indirectă – deținerea unui drept prin intermediul unui afiliat, prepus sau
împuternicit, indiferent de tipul înțelegerii, scrisă sau nescrisă între contribuabil și afiliat, prepus sau
împuternicit, indiferent de numărul de afiliați, prepuși sau împuterniciți prin care se deține dreptul
patrimonial.
Art. 1172
Declararea patrimoniului
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(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 59 alin. (1) lit. a) care dețin la data de 31 decembrie 2016
un patrimoniu net de cel puțin 4.500.000 lei au obligația să depună până cel mai târziu la data de 31
martie 2017 o declarație de patrimoniu. Modelul declarației de patrimoniu se aprobă prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(2) Contribuabilii care la data de 31decembrie 2016 nu au un patrimoniu net de cel puțin
4.500.000 lei, dar care ulterior depășesc această valoare au obligația să depună declarația de
patrimoniu nu mai târziu de 25 ianuarie a anului următor depășirii valorii de 4.500.000 lei.
Art. 1173
Impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate
(1) În cazul în care patrimoniul net definit la art. 1171 alin. (1) lit. a) nu poate fi justificat în
totalitate prin venituri impozabile, neimpozabile sau scutite, contribuabilul are obligația să declare
suma pentru care nu poate justifica proveniența.
(2) Pentru suma care nu poate fi justificată de către contribuabil acesta datorează un impozit
în cotă de 16%. Obligația stabilirii și plății impozitului revine contribuabilului. Plata impozitului se
efectuează odată cu depunerea declarației prevăzută la art. 1172 alin. (1) dar nu mai târziu de data de
31 martie 2017.
(3) Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2016 dețin un patrimoniu net mai mic decât
valoarea de 4.500.000 lei, pot depune declarația de patrimoniu până cel mai târziu la data de 31
martie 2017, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (1) și (2).
(4) Pentru obligația stabilită la alin. (2) contribuabilul nu datorează dobănzi și penalități de
întârziere.
(5) Ulterior datei de depunere a declarației de patrimoniu prevăzute la art. 1172, după caz,
pentru diferențele de sume nedeclarate potrivit art. 1173 alin. (2) și constatate de către organele
fiscale prin aplicarea metodelor de control indirect, cota de impozitare este de 75%.”

83.

La articolul 118, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art. 118
Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Venitul net anual impozabil se stabileşte prin Declaraţia anuală privind impozitul pe

venit și contribuțiile sociale individuale obligatorii prevăzută la art. 122, pe fiecare sursă din
categoriile de venituri menţionate la art. 61 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi b) prin deducerea din
venitul net anual a contribuțiilor sociale individuale obligatorii anuale datorate potrivit art. 1221 și
1222, precum și a pierderilor fiscale reportate în cazul veniturilor determinate în sistem real.
(2) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi b), ce se
realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se
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consideră venit anual.
(4) Pierderile din categoriile de venituri menţionate la art. 61 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi
b) provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă,
realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi.”

84.

La articolul 118, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art. 118
Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Venitul net anual impozabil se stabileşte prin Declaraţia anuală privind impozitul pe

venit si contributiile sociale individuale obligatorii prevazuta la art. 122, pe fiecare sursă din
categoriile de venituri menţionate la art. 61 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi b) prin deducerea din
venitul net anual a contribuțiilor sociale individuale obligatorii anuale datorate potrivit art. 1221 și
1222, precum și a pierderilor fiscale reportate în cazul veniturilor determinate în sistem real.
(2) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a). alin. (2) lit. a) şi b), ce se
realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se
consideră venit anual.
(...)
(4) Pierderile din categoriile de venituri menţionate la art. 61 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a)
şi b) provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi
sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi.”

85.

La articolul 119, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art. 119
Stabilirea câştigului net anual impozabil
(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni

cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului
financiar se determină de căre contribuabil prin Declaraţia anuală privind impozitul pe venit si
contributiile sociale individuale obligatorii prevăzută la art. 122 ca diferenţă între câştigul net anual
şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni definite la art. 91 lit. c) şi d) stabilită prin Declaraţia
anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii se recuperează din
câştigurile nete anuale obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

86.

După articolul 119 se introduc două articole noi, articolele 1191 și 1192 care vor avea

următorul cuprins:
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”Art. 1191
Stabilirea bazei anuale de calcul

al contribuției de asigurări sociale individuală

obligatorie
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente şi care
determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit, baza anuală de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale individuale reprezintă suma bazelor lunare de calcul. Baza
lunară de calcul se determină ca diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în
scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de
asigurări sociale individuală sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportate la numărul
de luni în care a fost desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de venit.
(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente determinate
pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
asigurări sociale individuale reprezintă suma bazelor lunare de calcul.
Baza lunară de calcul o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
prevăzută la art. 70, raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea pe fiecare sursă de
venit.
(3) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) și (2) nu poate fi mai mică decât echivalentul
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei şi nici mai
mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
(4) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) și (2) care în anul fiscal precedent au realizat venituri
sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3) nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţie
de asigurări sociale individuală pentru anul fiscal următor.
(5) Contribuţia de asigurări sociale individuală plătită în anul fiscal în care persoanele
prevăzute la alin. (1) și (2) au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (4) nu
se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului
pentru pensionare.
Art. 1192
Stabilirea bazei anuale de calcul

al contribuției de asigurări sociale de sănătate

individuală obligatorie
(1) Pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea
folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din
arendare, care realizează venituri determinate în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit,
baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuală reprezintă suma
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bazelor lunare de calcul.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuală este
diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării venitului, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate individuală sau valoarea anuală
a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea pe fiecare
sursă de venit.
(2) Pentru contribuabilii prevăzuți la alin. (1) care realizează venituri determinate pe baza
cotelor forfetare de cheltuieli, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
individuală reprezintă suma bazelor lunare de calcul.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul
brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 și 84 alin. (3), raportată la numărul de luni în care
se realizează venitul, pe fiecare sursă de venit.
(3) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din investiţii sub forma câştigurilor din
transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, baza anuală de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate individuală reprezintă suma bazelor lunare de calcul.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuală reprezintă
câştigul net anual determinat potrivit prevederilor art. 96, raportat la cele 12 luni ale anului de
realizare a veniturilor.
(4) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza anuală de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuală reprezintă totalul veniturilor brute din
dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal
precedent.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dobânzi, baza anuală de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuală reprezintă totalul veniturilor brute din
dobânzi, realizate în cursul anului fiscal precedent.
(6) Pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din lichidarea unei persoane
juridice, inclusiv din reducerea de capital, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate individuală reprezintă totalul veniturilor impozabile distribuite de persoanele juridice.
(7) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
individuale veniturile din investiţii neimpozabile, prevăzute la art. 93.
(8) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din alte surse, baza anuală de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute prevăzute la art. 114
și 116, realizate în cursul anului fiscal precedent.
(9) Bazele anuale de calcul prevăzute la alin. (1) - (8) nu pot fi mai mari decât valoarea a 60
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de câştiguri salariale medii brute în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.

87.

La articolul 120, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Contribuabilii, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în

cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună la organul fiscal competent o declaraţie referitoare la
veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului. Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul
și contribuțiile sociale individuale obligatorii se percep prin reţinere la sursă.
(2) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul
personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să depună o declaraţie referitoare la
veniturile şi cheltuielile estimate, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi.
Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a
contractului încheiat între părţi. Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole
din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a
modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării
acestuia, la organul fiscal competent.
(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe
perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor
realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior depun, odată cu Declaraţia
anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii, şi o declaraţie
referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate.”

88.

La articolul 120, alineatul (4) se abrogă.

89.

Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 121
Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei

bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt
obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit.,
(2) Plăţile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe fiecare sursă de venit, luându-se ca
bază de calcul venitul anual estimat/norma anuală de venit sau venitul net realizat în anul precedent,
după caz, diminuat cu contribuțiile sociale individuale obligatorii datorate potrivit art. 1211 și 1212,
de către:
i) contribuabil, prin declarația privind venitul estimat/norma de venit, în cazul veniturilor
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menționate la alin. (1) pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli;
ii) organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor,
potrivit legii, în cazul veniturilor menționate la alin. (1) pentru care venitul net se determină pe baza
normelor anuale de venit.
(3) Stabilirea plăţilor anticipate se face pe baza venitului anual estimat, în toate situaţiile în
care a fost estimat un venit anual/normă de venit pentru anul curent, potrivit art. 120 sau pe baza
venitului net din Declaraţia anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale
obligatorii, pentru anul fiscal precedent, după caz. La calculul plăţilor anticipate se utilizează cota
de impozit prevăzută la art. 64.
(4) În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor
reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se
efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României,
din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.
(5) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni
din fiecare trimestru, potrivit declarației privind venitul estimat/norma de venit sau a deciziei emisă
de organul fiscal, după caz.
(6) În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (5),
contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul
termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre obligațiile fiscale reprezentând impozitul anual
asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată
următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse
în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul
anului urmând să fie supus impozitării potrivit Declaraţiei anuală privind impozitul pe venit si
contributiile sociale individuale obligatorii.
(7) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care
chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate
stabilite de către contribuabil vor fi recalculate de către acesta, pe bază de documente justificative.
Pentru veniturile obtinute in valuta, la recalcularea plaților anticipate se folosește cursul de schimb
al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care a fost reziliat
contractul de închiriere.
(8) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi
agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează
activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în
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materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie în vederea recalculării
plăţilor anticipate de către contribuabuabil sau de către organul fiscal competent, după caz.
Declarația, însoţită de documente justificative, se depune în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului .
(9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F..”

90.

După art. 121 se introduc două articole noi, articolele 1211 și 1212 care vor avea

următorul cuprins:
”Art. 1211
Stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale individuală
obligatorie
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente sunt obligaţi să
efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale individuală,
dacă, în cursul anului fiscal respectiv nu obtin venituri din activități dependente mai mari decât
valoarea reprezentând 5 câștiguri salariale medii brute pe economie.
(2) În cazul contribuabillilor prevăzuți la alin. (1) care realizează venituri din activităţi
independente care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă
echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.
(3) În cazul contribuabillilor prevăzuți la alin. (1) care realizează venituri din activităţi
independente determinate pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale este cea prevăzută la art. 1191.
(4) Pentru contribuabilii prevăzuți la alin. (2), baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza Declaraţiei
anuale privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii şi se stabileşte ca
diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale individuală,
raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi
mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se efectuează
definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
(5) Contribuabilii prevăzuți la alin. (2) şi (3) se încadrează în categoria asiguraţilor
obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:
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a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor
efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte
35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în
sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul
salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi
încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net
anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la
numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69,
depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs
desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
(6) Contribuabilii prevăzuți la alin. (2) şi (3), obligate să se asigure în sistemul public de
pensii, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru
care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, declaraţia privind
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (5).
(7) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (2) şi (3) care încep o activitate în cursul
anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (6) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
(8) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la
alin. (6) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..
(9) Contribuabilii prevăzuți la alin. (2) care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub
nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (4) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin.
(6) şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale individuală.
(10) Plățile anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale individuală datorate de către
contribuabilii prevăzuți la alin. (1) se stabilesc de către:
i) contribuabil, prin declarația prevăzută la alin. (6), în cazul veniturilor pentru care venitul
net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;
ii) organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor,
potrivit legii, în cazul veniturilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de
venit.
(11) Stabilirea plăților anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale individuală se
efectuează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzută la art. 64 alin. (3) asupra bazelor de calcul
prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz. Baza de calcul se evidenţiază lunar în declarația prevăzută la
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alin. (6) sau în decizia de impunere, după caz.
(12) Plata contribuţiei stabilite potrivit alin. (11) se efectuează trimestrial, în 4 rate egale,
până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(13) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, nu
se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei, precum şi cele care
intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie au obligaţia de a depune la
organul fiscal o declaraţie în vederea recalculării plăţilor anticipate de către contribuabuabil sau de
către organul fiscal competent, după caz, potrivit regulilor de la art. 121 alin. (8). Declarația,
însoţită de documente justificative, se depune în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
Art. 1212
Stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate
individuală obligatorie
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei
bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt
obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, dacă, în cursul anului fiscal
respectiv nu obtin venituri din activități dependente mai mari decât valoarea reprezentând 60 de
câștiguri salariale medii brute pe economie.
(2) În cazul contribuabillilor prevăzuți la alin. (1) care realizează venituri determinate în
sistem real, pe baza normelor anuale de venit sau pe baza cotelor forfetare de chletuieli, bazele
lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute la art. 1192.
(3) Bazele lunare de calcul prevăzute la alin. (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
(4) Plățile anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate individuală,
datorate de către contribuabilii prevăzuți la alin. (1) se stabilesc de către:
i) contribuabil, prin declarația privind venitul estimat/norma de venit, în cazul veniturilor
pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;
ii) organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor,
potrivit legii, în cazul veniturilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de
venit.
(5) Stabilirea plăților anticipate cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate
individuală se efectuează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzută la art. 64 alin. (4) asupra
bazei de calcul prevăzută la alin. (2). Baza de calcul se evidenţiază lunar în declarația declarația
privind venitul estimat/norma de venit sau în decizia de impunere, după caz.
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(6) Plata contribuţiei stabilite potrivit alin. (5) se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până
la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, potrivit declarației privind venitul
estimat/norma de venit sau a deciziei emisă de organul fiscal, după caz, cu excepția veniturilor din
agricultură prevăzute la art. 103 alin. (1) pentru care plata se efectuează în două rate egale, până
la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.
(7) Prevederile art. 121 alin. (6) - (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

91.

Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 122
Declaraţia anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale

obligatorii
(1) Au obligația de a depune declarația anuală privind impozitul pe venit si contributiile
sociale individuale obligatorii contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri determinate în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, din:
a) activităţi independente;
b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
c) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.
(2) Declarația anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale
obligatorii prevăzută la alin. (1) se depune și de către contribuabilii care realizează:
a) venituri din investitii pentru care se determină câştigul net anual/pierderea net anuală
potrivit art. 119;
b) venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker,
potrivit art. 110 alin. (7);
c) venituri din alte surse prevăzute la art. 116.
(3) Declarația anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale
obligatorii prevăzută la alin. (1) se depune pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a
anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează
pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul
declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(4) Contribuabilii care realizează venituri din mai multe surse din categoriile de venit
prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a) - b), alin. (2) lit. a) - c) și lit. e), precum și la alin. (4), pot opta, în
Declarația anuală privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii, pentru
regularizarea anuală a contributiilor sociale individuale obligatorii.
(5) Regularizarea anuală a contribuțiilor sociale individuale consta in recalcularea
contributiilor sociale datorate intr-un an fiscal, in cazul contribuabililor pentru care bazele anuale
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de calcul, cumulate, din toate sursele si categoriile de venituri prevăzute la alin. (4), au depasit, in
anul fiscal precedent, valoarea a 60 de castiguri salariale medii brute, în vigoare în anul fiscal de
referinta.
(6) Regularizarea anuală a contribuției de asigurări sociale individuala se efectuează de către
contribuabilii care realizează într-un an fiscal, venituri din activități dependente și/sau independente,
ale căror baze de calcul, cumulate, depășesc, la nivelul întregului an fiscal, valoarea a 60 de
castiguri salariale medii brute, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.
(7) Regularizarea anuală a contribuției de asigurări sociale de sănătate individuala, se
efectuează de către contribuabilii care realizează într-un an fiscal, venituri ale căror baze de calcul,
cumulate, depășesc, la nivelul întregului an fiscal, valoarea a 60 de castiguri salariale medii brute, în
vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, din:
a) venituri din activităţi dependente;
b) venituri din activităţi independente;
c) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
e) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru
care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);
f) venituri din investiţii;
g) venituri din alte surse, cu exceptia celor prevazute la art. 117 si 1171.
(8) Opțiunea pentru regularizarea anuală a contributiilor sociale individuale obligatorii se
poate exercita pana la termenul de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului,
prin declaratia prevazuta la lalin. (1), termenul fiind unul de decadere.
(9) Opțiunea prevăzută la alin. (4) de regularizare anuală a contributiei de asigurari sociale
individuale obligatorii nu se exercită de către contribuabilii care nu se află în situațiile prevăzute la
alin. (6) sau (7) pentru regularizarea anuală a contribuțiilor sociale individuale.
(10) Declaraţia prevăzută la alin. (1) nu se depune pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de norme anuale de venit, dacă suma acestora nu
depășește 60 de câștiguri salariale medii brute pe economie anual, cu excepţia contribuabililor care
au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au
stabilit plăţi anticipate, conform legii;
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, prevăzute la art. 84 alin.
(8);
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 88 alin. (2) şi la art. 121 alin. (9),
cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna
decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
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d) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală, cu excepţia celor care nu se încadrează
în prevederile art. 1222 alin. (4) și (6);
f) venituri din pensii;
g) venituri din activităţi agricole, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107
alin. (1);
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116, precum și a celor care nu se
încadrează în prevederile art. 1222 alin. (4) și (6).
(11) Modelul declarației anuale privind impozitul pe venit și contribuțiilor sociale
individuale obligatorii se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.. Formularul va putea fi
descarcat și depus prin mijloace electronice si va permite calculul automat al impozitului pe venit si
contributiilor sociale individuale obligatorii, respectiv a diferentelor de plata datorate de
contribuabil pentru impozitul pe venit si contributiilor sociale individuale obligatorii. In cazul in
care rezulta diferente de rambursat către contribuabil, acestea vor fi platite in contul indicat de
contribuabil în declarația prevăzuta la alin. (1), în maxim 45 de zile de la depunere.”

92.

După articolul 122 se introduc două articole noi, articolele 1221 și 1222 care vor avea

următorul cuprins:
”Art. 1221
Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale individuală
(1) Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale individuala

în cazul veniturilor

determinate în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se efectuează de catre contribuabil
în baza declarației anuale privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii
prevăzută la art. 122.
(2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale individuală se determină de
către contribuabil pe baza declaraţiei menţionata la alin. (1), prin aplicarea cotei de contribuție
prevăzută la art. 64 alin. (3), asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 1191 alin. (1) sau (2), după
caz, cu încadrarea acestora în plafonul minim şi maxim.
(3) Diferenţele de venit, precum şi contribuţia de asigurări sociale individuală aferentă,
stabilite în plus de către contribuabil se repartizează pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 1211 alin. (9), al
căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări
sociale depășește plafonul minim.
(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), sumele reprezentând baza de calcul şi
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contribuţia de asigurări sociale individuală aferentă, stabilite potrivit la alin. (2), se repartizează pe
lunile în care a fost desfăşurată activitatea.
(6) Termenul de declarare prevăzut la art. 122 alin. (3) reprezintă si termen de plată pentru
contribuţia anuală de asigurări sociale stabilită de către contribuabil.
(7) Repartizarea diferenţelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite potrivit alin. (3),
precum şi a contribuţiei de asigurări sociale individuală stabilită potrivit alin. (5), care se efectuează
în vederea calculării prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, conduce la reîntregirea bazei
de calcul al contribuţiei de asigurări sociale individuale şi nu determină stabilirea de obligaţii fiscale
accesorii pentru plăţile anticipate.
(8) În cazul exercitarii de către contribuabil a opțiunii prevăzută la art. 122 alin. (4) de
regularizare anuală a contributiei de asigurari sociale individuale obligatorii, acesta are obligația de
a stabili:
a) diferenta dintre bazele anuale de calcul, cumulate, din toate sursele si categoriile de
venituri mentionate la art. 122 alin. (6) si valoarea a 60 de castiguri salariale medii brute, în vigoare
în anul fiscal de referinta;
b) contribuţia de asigurari sociale individuale aferenta plafonului maxim de 60 de castiguri
salariale medii brute, care se calculează prin aplicarea cotei de contributie prevazuta la art. 64 alin.
(3), la diferenta de baza de calcul stabilita potrivit lit. a).
(9) Contribuţia de asigurari sociale individuala stabilita în minus potrivit alin. (8) lit.b), se
compensează sau se restituie de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală.
(10) Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale individuala stabilita potrivit alin. (8) lit. b)
se repartizeaza pe lunile din anul fiscal precedent, în vederea recalculării prestaţiilor acordate de
sistemul public de pensii.
Art. 1222
Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate individuală
(1) Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sanatate în cazul veniturilor determinate
în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se efectuează, de catre contribuabil. în baza
declarației anuale privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii prevăzută
la art. 122.
(2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sanatate individuală se
determină de către contribuabil pe baza declaraţiei menţionate la alin. (1), prin aplicarea cotei de
contribuție prevăzută la art. 64 alin. (4), asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 1192, cu
încadrarea acestora în plafonul maxim. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
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sănătate individală se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
(3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiţii și/sau din alte surse,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate individuală se stabileşte, de către contribuabil pe baza
informaţiilor comunicate, după caz, de către plătitorul de venituri/distribuitorul de venituri din
dividende, pe baza venitului impozabil prevăzut la art. 116 alin. (2) sau a câştigului net anual
impozabil determinat potrivit art. 119.
(4) Stabilirea contribuției potrivit alin. (3) nu se efectuează dacă, în cursul anului pentru care
se stabilește contribuția, s-au realizat venituri din activități dependente, independente, cedarea
folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din asocierea cu o
persoană juridică- contribuabil potrivit titlului II sau III, a căror bază anuală totală de calcul este
mai mare decât valoarea reprezentând 60 câștiguri salariale medii brute pe economie.
(5) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate individuală prevăzută la alin. (3) se stabileşte
de către contribuabil, în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei de
contribuţie prevăzute la art. 64 alin. (4) asupra bazelor de calcul menţionate la art. 1192 pentru
venitul din investiții sau din alte surse. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
individală se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
(6) În cazul persoanelor fizice care realizează, în cursul anului fiscal, exclusiv venituri din
investiţii și/sau din alte surse, pentru care baza anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a
douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru aceste venituri nu se stabileşte contribuţia
de asigurări sociale de sănătate individuală.
(7) În cazul exercitarii de către contribuabil a opțiunii prevăzută la art. 122 alin. (4) de
regularizare anuală a contributiei de asigurari sociale de sanatate individuala obligatorii, acesta are
obligația de a stabili:
a) diferența dintre bazele anuale de calcul, cumulate, din toate sursele si categoriile de
venituri mentionate la art. 122 alin. (7) si valoarea a 60 de castiguri salariale medii brute, în vigoare
în anul fiscal de referinta;
b) contribuţia de asigurari sociale individuale aferenta plafonului maxim de 60 de castiguri
salariale medii brute, care se calculează prin aplicarea cotei de contributie prevazuta la art. 64 alin.
(4), la diferenta de baza de calcul stabilita potrivit lit. a).
(8) Contribuţia de asigurari sociale de sanatate individuala stabilita în minus potrivit alin. (7)
lit.b), se compensează sau se restituie de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor
Codului de procedură fiscală.
(9) Persoanele fizice care în cursul anului fiscal precedent au realizat venituri de natura celor
prevazute la art. 122 alin. (7), iar bazele anuale de calcul, cumulate, din toate sursele si categoriile
de venituri, sunt sub valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, contribuabilul
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are obligatia stabilirii contributiei de asigurari sociale de asigurari sociale de sanatate individuala
aferenta acestui plafon.
(10) Contributia prevazuta la alin. (9) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie
prevazuta la art. 64 alin.(4), la diferenta de baza de calcul dintre valoarea a douăsprezece salarii de
bază minime brute pe ţară si bazele anuale de calcul, cumulate, din toate sursele si categoriile de
venituri mentionate la art. 122 alin. (7).
(11) Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la alin. (9) se încadrează în categoria
persoanelor care au calitatea de pensionari sau în categoria celor prevăzute la art. 601, baza de calcul
nu se încadrează în plafonul minim reprezentand valoarea a douăsprezece salarii de bază minime
brute pe ţară, corespunzator perioadei in care se afla categoria respectiva de persoane.
(12) Termenul de declarare prevăzut la art. 122 alin. (3) reprezintă si termen de plată pentru
contribuţia anuală de asigurări sociale de sanatate stabilită de către contribuabil potrivit prezentului
articol.
(13) Sumele achitate in plus stabilite prin declarația anuala privind impozitul pe venit si
contributiile sociale individuale obligatorii se compensează sau se restituie potrivit prevederilor
Codului de procedură fiscală.”

93.

Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 123
Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabilește de către contribuabil pe baza declarației anuale

privind impozitul pe venit si contributiile sociale individuale obligatorii, prin aplicarea cotei de 16%
asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) În situația exercitarii de către contribuabil a opțiunii prevăzută la art. 122 alin.(4) de a
regulariza contribuțiile de asigurări sociale individuale obligatorii, acesta are obligația de a stabili și
a plăti un impozit de 16% aplicat asupra diferențelor de baze de calcul prevăzute la art. 1221 alin.
(8) lit. a) și art. 1222 alin. (7) lit. a).
(3) Termenul de declarare prevăzut la art 122 alin. (3) reprezinta si termen de plată al
impozitului pe venit stabilit potrivit alin. (1) și (2).
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe
venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
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(5) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole,
impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia
depunerii declaraţiei privind venitul realizat, pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de
cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din
impozitul datorat pe venitul anual.
(6) Opțiunea prevăzută la alin. (4) și (5) se exercită prin declarația privind venitul anual
prevăzută la art. 122.
(7) Organul fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumei reprezentând
până la 2% din impozitul datorat pentru:
a) venitul net anual impozabil;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119;
c) veniturile menţionate la alin. (5).
(8) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) - (7) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.”

94.

După capitolul XII se introduce un nou capitol, capitolul XII1 care va avea următorul

cuprins:
”CAPITOLUL XII1
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate individuală datorată de către persoanele
fizice care nu realizează venituri
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 61 alin.
(1), (2) și (4) sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror
baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se
încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane
pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 64 alin. (4) asupra bazei de
calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de
asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care
se depune declaraţia prevăzută la art. 1252; sau
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de
sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 1252, aplicând cota de contribuţie
prevăzută la art. 64 alin. (4) asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim
brut pe ţară.
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(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), este salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, la data depunerii declaraţiei prevăzute
la art. 1252.
Art. 1252
Depunerea declaraţiei
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 1251 alin. (1) depun o declaraţie la organul fiscal
competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(2) Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a
persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..
Art. 1253
Plata contribuţiei
(1) În cazul prevăzut la art. 1251 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare
depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1252, pe toată perioada declarată conform art. 1251.
(2) În cazul prevăzut la art. 1251 alin. (1) lit. b), plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se efectuează la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1252 alin. (1) lit. b).
Art. 1254
Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Persoanele prevăzute la art. 1251 alin. (1), care încep să realizeze venituri de natura celor
menţionate la art. 61 alin. (1), (2) și (4) sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la
plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent,
în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării
obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit declaraţiei
prevăzute la art. 1252. Modelul cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”

95.

După capitolul XIII se introduce un nou capitol, capitolul XIII1 care va avea următorul

cuprins:
”CAPITOLUL XIII1
Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități
dependente şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile
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în domeniul securităţii sociale
Art. 1311
Contribuţiile sociale individuale obligatorii datorate în România
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activități dependente şi/sau din activităţi
independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui
stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care autorităţile
competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc că, pentru
veniturile realizate în afara României, legislaţia aplicabilă în domeniul contribuţiilor sociale
obligatorii este cea din România, au obligaţia plăţii contribuţiilor sociale individuale obligatorii
prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3), după caz.
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care realizează venituri din activități dependente
atât în România, cât şi în alte state membre ale Uniunii Europene, într-un stat membru al Spaţiului
Economic European sau Confederaţia Elveţiană datorează pentru veniturile din afara României
contribuţiile sociale individuale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3).
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care realizează venituri din desfăşurarea unei
activităţi independente atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al
unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene datorează pentru
veniturile din afara României contribuţiile sociale individuale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2).
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care realizează venituri activități dependente în
România şi venituri din desfăşurarea unei activităţi independente pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei
Elveţiene datorează pentru veniturile din afara României contribuţiile sociale individuale obligatorii
prevăzute la art. 2 alin. (2).
Art. 1312
Înregistrarea în evidenţa fiscală
Persoanele prevăzute la art. 1311 alin. (3) şi (4) au obligaţia să se înregistreze fiscal la
organul fiscal competent potrivit Codului de procedură fiscală, ca plătitor de contribuţii sociale
individuale obligatorii, în termen de 30 de zile de la data la care se încadrează în această categorie.
Art. 1313
Baza de calcul
Pentru persoanele prevăzute la art. 1311 baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale
obligatorii individuale datorate pentru veniturile realizate în afara României este venitul realizat
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declarat, pe fiecare categorie de venit.
Art. 1314
Stabilirea şi plata contribuţiilor sociale individuale obligatorii
(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 1311 alin. (2) contribuţiile sociale obligatorii
datorate pentru veniturile din afara României se calculează, se reţin şi se plătesc de către angajatorii
acestora.
(2) Prin derogare de la alin. (1), persoanele fizice prevăzute la art. 1311 alin. (2) au obligaţia
de a calcula, de a reţine şi plăti contribuţiile sociale obligatorii individuale şi pe cele ale
angajatorului, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) modul de stabilire şi de plată a
contribuţiilor sociale datorate este cel prevăzut în prezentul titlu aplicabil angajatorilor, respectiv cel
aplicabil persoanelor fizice care realizează în România venituri din activități dependente de la
angajatori care nu au sediul social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile
sociale individuale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi au un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(4) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 1311 alin. (3) şi (4), modul de stabilire şi plată a
contribuţiilor datorate pentru veniturile din afara României este cel prevăzut în prezentul titlu
aplicabil în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente în România.
Art. 1315
Depunerea declaraţiilor
(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 1311 alin. (2), contribuţiile sociale individuale
obligatorii datorate pentru veniturile din afara României se declară de către angajatorii acestora.
(2) Prin derogare de la alin. (1), persoanele fizice prevăzute la art. 131 1 alin. (2) au obligaţia
de a declara contribuţiile sociale individuale obligatorii individuale numai dacă există un acord
încheiat în acest sens cu angajatorul.
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2), modul de declarare a contribuţiilor
datorate este cel prevăzut în prezentul titlu aplicabil angajatorilor, respectiv cel aplicabil persoanelor
fizice care realizează în România venituri din activități dependente de la angajatori care nu au sediul
social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale individuale obligatorii
pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, şi au un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(4) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 1311 alin. (3) şi (4), modul de declarare a
contribuţiilor datorate pentru veniturile din afara României este cel prevăzut în prezentul titlu
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aplicabil în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente în
România.”

96.

La articolul 132, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepția plătitorilor

de venituri din activități dependente, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi
reţinerea impozitului și contriuțiilor scoiale individuale obligatorii pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru
anul expirat.”

97.

Articolul 133 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 133
Dispoziţii tranzitorii
(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2016, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la

data realizării venitului.
(2) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru veniturile realizate şi cheltuielile
efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2017.
(3) Prevederile paragrafului al doilea al alineatului (4) al articolului 681 se aplică pentru
activele neamortizabile achiziţionate începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(4) Prevederile literei e) a alineatului (4) al articolului 681 se aplică numai pentru mijloacele
fixe achiziţionate începând cu 1 ianuarie 2012.
(5) Prevederile art. 118 alin. (3) - (5) se aplică pentru pierderile înregistrate începând cu data
de 1 ianuarie 2016.
(6) Deducerea specială pentru creditele restructurate, reglementată potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014, se acordă contribuabililor care obţin venituri din
activități dependente la funcţia de bază sau venituri din pensii aferente lunilor cuprinse în perioada
1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2017, în condiţiile stabilite potrivit actului normativ menţionat.
(7) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu
data de 1 ianuarie 2016.
(8) Pentru veniturile realizate din activități independente în anul 2016, organul fiscal
competent are obligaţia recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată
în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul
realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, potrivit
prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii. Venitul net anual/Venitul net anual recalculat
din activităţi independente se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil
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în vigoare în anul 2016.
(9) Pentru veniturile realizate în anul 2016, organul fiscal competent are obligaţia
determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, sumă
de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în
plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate
prevăzută la titlul V - "Contribuţii sociale obligatorii".”

TITLUL V
98.

Denumirea Titlului V se modifică și va avea următorul conținut:
”TITLUL V
Contribuţii sociale obligatorii datorate de angajatori și, după caz, de către instituții publice în

altă calitate decât cea de angajator”

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

99.

Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 135
Sfera contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori și, după caz, de către instituții

publice în altă calitate decât cea de angajator
Prezentul titlu reglementează contribuţiile sociale definite la art. 2 alin. (3)”.

100.

Denumirea Capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL II
Contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurarilor sociale de stat de către
angajatori, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora acordate pentru munca
desfășurată în conditii deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, precum și de
către instituții publice în altă calitate decât cea de angajator”.

101.

Articolul 136 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Art. 136
Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
În sensul prezentului titlu, următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de

venit la sistemul public de pensii, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul
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securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, după caz:
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, atât pe perioada în care
persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate în
condiții de muncă deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă, cât şi pe perioada în care
acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie
de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care
dispoziţiile legale prevăd plata de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate,
pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) unităţile trimiţătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate,
inclusiv pentru categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate
prevăzute prin hotărâre a Guvernului, pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune
permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de
serviciu şi pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă
raporturile de muncă, ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe
o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice”.

102.

Articolul 137 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 137
Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la art. 136,

datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 73 alin. (1) - (3);
b) indemnizaţii de şomaj;
c) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale şi în
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cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

103.

Articolul 138 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 138
Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
(1) Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate

pentru activitățile dependente

desfășurate în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă sunt următoarele:
a) 4,2% contribuția datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă;
b) 8,4% contribuția datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte
condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Pentru plătitorii de venituri prevăzuți la art. 136 alin. (1) lit. b), c) și d) cota contribuției
de asigurări sociale este de 21.7%”.

104.

Articolul 139 se abrogă.

105.

Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 140
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor

sociale de stat de către angajator în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau
asimilate salariilor în conditii deosebite, speciale sau alte condiții de muncă
(1) Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorate bugetului
asigurarilor sociale de stat o reprezintă suma câştigurilor brute din salarii sau asimilate salariilor,
prevăzute la art. 76, realizate in conditii deosebite, sau speciale sau alte condiții de muncă.
(2) Baza lunară de calcul nu poate depăși, pentru fiecare angajat, valoarea a 5 câștiguri
salariale medii brute”.

106.

Articolele 141 și 142 se abrogă.

107.

La articolul 143, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din

bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 136 lit. b) baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă cuantumul drepturilor
băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv
indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel.
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(2) Prevederile art. 140 referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1).
[...]
(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională,
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de
stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 64 alin. (5),
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări
sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.”

108.

Articolul 144 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. c) beneficiază de concedii

medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din
câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului zilelor lucrătoare
din concediul medical.”

109.

Denumirea marginală a articolului 145 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 145
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice prevăzute

la art. 136 lit. d)”.

110.

La articolul 145, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. d), baza lunară de calcul al contribuţiei

individuale de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă:
a) câştigul salarial brut lunar în lei, corespunzător funcţiei în care personalul român trimis în
misiune permanentă în străinătate, de către persoanele juridice din România, este încadrat în ţară;
b) ultimul salariu avut înaintea plecării, care nu poate depăşi plafonul de 3 salarii de bază
minime brute pe ţară, în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă
în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;
c) totalitatea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei de încadrare în cazul membrilor
corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a
participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile
calendaristice, precum şi în cazul categoriilor de personal trimise în misiune temporară sau
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permanentă în străinătate, prevăzute prin hotărâre a Guvernului.
(2) Prevederile art. 140 referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 136 lit. d), excepţie fiind în cazul
soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru care
plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe
ţară”.

111.

Articolul 146 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 146
(1) Contribuabilii/plătitorii de venituri prevăzuți la art. 136 au obligația de a calcula şi de a

reţine la sursă contribuţiile individuale de asigurări sociale, precum şi obligaţia de a calcula
contribuţiile de asigurări sociale datorate de aceştia, după caz.
(2) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de contribuabilii/plătitorii de venituri
prevăzuți la art. 136, se realizează prin aplicarea cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 138
asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 140, art. 143 - 145, după caz.
(3) Contribuţiile de asigurări sociale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se plătesc la
bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se
datorează, după caz.
(4) În cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând indemnizaţii de şomaj, în
vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale, sumele respective se defalcă
pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în
vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se
reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost
plătite aceste sume.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
dacă aceste sume sunt acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.”

112.

Articolul 147 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 147
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului

pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
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(1) Contribuabilii/plătitorii de venituri prevăzuți la art. 136 au obligația să depună lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declaraţia
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din salarii şi asimilate
salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate
angajatorului, depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a
trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.
(3) Depunerea trimestrială a declaraţiei prevăzute la alin. (1) constă în completarea şi
depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.”

113.

Articolele 148 – 152 se abrogă.

114.

Articolul 153 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 153
Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări

sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, după caz:
a) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie
de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
b) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi gestionează
prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele fizice care adoptă copii şi care beneficiază
de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care
beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru
persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare;
c) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi gestionează
prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale,
pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Ministerul Justiţiei, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare, pentru persoanele
care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare,
precum şi pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă
privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a
executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;
g) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află
în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea acestei instituţii, care nu au
venituri, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi
pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare
stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
h) Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă
nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;
i) autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt
victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri.”

115.

Articolul 154 se abrogă.

116.

La articolul 155, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 155
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la

art. 153, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele
categorii de venituri:
a) indemnizaţii de şomaj;
b) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
c) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;

117.

Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 156
Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate
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Pentru veniturile prevăzute la art. 155 cota contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este
de 5,5%.”

118.

Articolul 157 – 160 se abrogă.

119.

Articolul 161, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 161
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru

persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii
(1) Pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. a), baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul drepturilor băneşti lunare
suportat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv indemnizaţia de şomaj, cu
excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Contribuţia se suportă de la
bugetul asigurărilor pentru şomaj şi reprezintă contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate.
(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care venitul
bază de calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 140, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita
acestui plafon.”

120.

Articolul 168, se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 168
Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate
(1) Plătitorii de venit prevăzuți la art. 153 au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări

sociale de sănătate individuală.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate individuale calculate se plătește până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. (3) În cazul în care au fost
acordate cumulat sume reprezentând ajutoare sociale, indemnizaţii de şomaj, venituri din pensii,
indemnizaţii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizaţii pentru creşterea copilului,
sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale
de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii sumelor respective şi
se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.”
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121.

Articolul 169, se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 169
Depunerea declaraţiilor
(1) Plătitorii de venit prevăzuți la art. 153 sunt obligați să depună lunar, până la data de 25

inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin.
(1).”

122.

Articolul 170 – 183 se abrogă.

123.

Articolul 184 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 184
Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj
Persoanele care au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări pentru

şomaj, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz,
sunt persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.”

124.

Articolul 185 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 185
Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj, prevăzuţi la art.

184, datorează, după caz, contribuţii de asigurări pentru şomaj pentru veniturile din salarii sau
asimilate salariilor, definite conform art. 76 alin. (1) și (2).
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări pentru şomaj
şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

125.

Articolul 186, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 186
Cota de contribuţie de asigurări pentru şomaj
Cota de contribuţie de asigurări pentru şomaj este de 0,80%.”

126.

Articolul 187 se abrogă.

127.

Articolul 188, se modifică și va avea următorul cuprins:
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„Art. 188
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori sau
persoane asimilate acestora
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori
pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, reprezintă
câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor în ţară şi în alte state, cu respectarea
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:
a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică,
stabilite potrivit legii;
c) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;
d) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la
societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi
drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
e) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
f) sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada
delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar;
h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de
muncă cu angajatori din străinătate, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în
interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal
pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului, de
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care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă,
cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi
a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării,
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel
cum este prevăzut în raportul juridic, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea
în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la
societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de
lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar;
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în
interesul desfăşurării activităţii, de către directorii care au raporturi juridice stabilite cu entităţi din
străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului,
corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
k) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii;
l) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii.
(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj sumele
prevăzute la art. 76 alin. (7) lit. d).
(3) Baza lunara de calcul nu poate depăși, pentru fiecare angajat, valoarea a 5 câștiguri
salariale medii brute.”

128.

Articolul 189, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 189
Excepţii specifice contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
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În baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări pentru şomaj prevăzută la art. 188
nu se cuprind următoarele venituri:
1. prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
2. veniturile obţinute de pensionari;
3. veniturile realizate de persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea
de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut
încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior încetării
raporturilor juridice; în această categorie nu se includ sumele reprezentând salarii, diferenţe de
salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
4. compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de
muncă, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă ori de serviciu sau care, potrivit legii,
sunt trecute în rezervă ori în retragere;
5. veniturile aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor
care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei
de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii şi
perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii
profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii;
6. drepturile de soldă/salariu lunar acordate personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, potrivit legii.”

129.

Articolul 190, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 190
Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
(1) Persoanele prevăzute la art. 184 au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări pentru

şomaj datorată de aceştia, după caz.
(2) Calculul contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de persoanele prevăzute la art.
184 se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 186 asupra bazei de calcul prevăzute la art.
188, cu respectarea prevederilor art. 189.
(3) Contribuţia de asigurări pentru şomaj individuale se plătește până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz.
(4) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii,
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stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor de şomaj acordate de sistemul de asigurări
pentru şomaj, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări pentru şomaj care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări
pentru şomaj datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la
data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.”

130.

Articolul 191, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 191
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului

pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevăzute la art. 184 precum şi persoanele fizice care realizează în România
venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 80
(2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii,
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor de şomaj acordate de sistemul asigurărilor
pentru şomaj, contribuţiile de asigurări pentru şomaj datorate potrivit legii se declară până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor
rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.
(3) Prevederile art. 147 alin. (2) - (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

131.

Articolul 192 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 192
Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, obligaţi la

plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Contribuabilii/plătitorii de venit obligaţi la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate sunt, după caz:
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,
pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii,
domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
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domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte;
b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie
de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata contribuţiei pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.”

132.

La articolul 193 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 alin. (1) și (2);”

133.

Articolul 194 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 194
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de

0,70%.”

134.

La articolul 195, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de

asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (7) lit. d) .”

135.

La articolul 195, alineatul (4) se abrogă.

136.

La articolul 198, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„ (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 192 lit. b), baza lunară de calcul pentru contribuţia

pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor
reprezentând indemnizaţii de şomaj.
(...)
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 192 lit. b), contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident
de muncă sau a unei boli profesionale şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din
fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după
caz.”

137.

Articolul 199 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„Art. 199
Stabilirea şi plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate
(1) Persoanele prevăzute la art. 192 au obligaţia de a calcula contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
(2) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate calculată
potrivit alin. (1) se plăteşte până la data 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează,
după caz.
(3) Calculul contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se
realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 194 asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art.
195 şi 198, după caz, cu respectarea prevederilor art. 196 şi 197.
(4) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii,
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale de
sănătate, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cota de contribuţie
pentru concedii şi indemnizaţii care era în vigoare în acea perioadă. Contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii datorată potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare
celei în care au fost plătite aceste sume.
(5) În cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând indemnizaţii de şomaj, în
vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, sumele respective
se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cota de contribuţie pentru concedii şi
indemnizaţii care era în vigoare în acea perioadă. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
datorată potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au
fost plătite aceste sume.”

138.

La articolul 200, alineatele (2) și (3)se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 199 alin. (5),

precum şi sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum
şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în
vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, contribuţia pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii se declară până la data
de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor
80

rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.
(3) Prevederile art. 147 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

139.

Denumirea articolului 202 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 202
Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi

boli profesionale”

140.

La articolul 203, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 203
Cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(1) Cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este
cuprinsă între 0,12% şi 0,70%, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii”

141.

La articolul 203, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de

muncă şi boli profesionale sumele prevăzute la art. 76 alin. (7) lit. d) .”

142.

La articolul 203, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu

următorul cuprins:
„(3) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate depăși, pentru fiecare angajat,
valoarea a 5 salarii medii brute.”

143.

La articolul 206, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu

următorul cuprins:
„(2) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate depăși, pentru fiecare șomer,
valoarea a 5 salarii medii brute.”

144.

Articolul 207 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 207
Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli

profesionale
(1) Persoanele prevăzute la art. 201 au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.
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(2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale calculată potrivit
alin. (1) se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează,
după caz.
(3) Calculul contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se
realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 203 alin. (1) şi (2) asupra bazelor lunare de
calcul prevăzute la art. 204 şi 206, după caz, cu respectarea prevederilor art. 205.
(4) Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul
şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se datorează pe toată durata
efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte prin
aplicarea cotei prevăzute la art. 203 alin. (2) asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada
respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj.
(5) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii,
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cota
de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale care era în vigoare în
acea perioadă. Contribuţia datorată potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la data de 25 a
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.”

145.

La articolul 208, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Prevederile art. 147 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.„

146.

Articolul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.211
Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de

angajator, este de 0,20%. ”

147.

La articolul 212, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru

plata creanţelor salariale sumele prevăzute la art. 76 alin. (7) lit. d).”

148.

La articolul 212, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu

următorul cuprins:
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„(3) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate depăși, pentru fiecare angajat,
valoarea a 5 salarii medii brute.”

149.

Articolul 213 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 213
Excepţii specifice contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
În baza lunară de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor

salariale prevăzută la art. 212 nu se includ următoarele venituri:
a) veniturile care nu au la bază un contract individual de muncă;
b) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau Fondul naţional unic
pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
c) compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de
muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor.”

150.

La articolul 215, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Prevederile art. 147 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător”.

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

151.

La articolul 287, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
“d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate

încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de
reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este
modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă în cadrul unei perioade de 5 ani începând cu data
pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul
falimentului beneficiarului, începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a
procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă,
după caz, sub sancțiunea decăderii. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării
ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. În cazul în care ulterior pronunţării hotărârii
judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare sunt încasate sume aferente creanţelor
modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător
sumelor respective prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate; ”

152.

La articolul 305, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel:
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a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de
ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniţial,
pentru fiecare an în care apare o modificare a destinaţiei de utilizare. Ajustarea se efectuează în
perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează obligația de ajustare, iar în anii
următori din perioada de ajustare, în ultima perioadă fiscală a fiecărui an, cu excepția situației în
care intervin alte evenimente care generează ajustarea, situație în care ajustarea se efectuează în
perioada fiscală în care intervine evenimentul. Prin excepţie, în cazul trecerii persoanei impozabile
de la regimul normal de taxare la regimul de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310,
precum și în cazul livrării bunului de capital în regim de scutire conform art. 292, ajustarea
deducerii se face o singură dată pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care
apare modificarea destinaţiei de utilizare.
b) pentru cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectuează de persoanele impozabile
care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezintă o cincime sau,
după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniţial şi se efectuează în ultima perioadă fiscală a anului
calendaristic, pentru fiecare an în care apar modificări ale elementelor taxei deduse în cadrul
perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2);
c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de
ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa nededusă
iniţial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinaţiei de utilizare. Ajustarea se efectuează
în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează ajustarea, iar în anii următori din
perioada de ajustare, în ultima perioadă fiscală a fiecărui an, cu excepția situației în care intervin
alte evenimente care generează ajustarea, situație în care ajustarea se efectuează în perioada fiscală
în care intervine evenimentul. Prin excepţie, în cazul trecerii persoanei impozabile de la regimul de
scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 la regimul normal de taxare, precum și în
cazul livrării bunului de capital în regim de taxare, ajustarea deducerii se face o singură dată pentru
întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare modificarea destinaţiei de
utilizare.
d) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. d), ajustarea se efectuează în perioada fiscală în
care intervine evenimentul care generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa aferentă
perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare obligaţia ajustării;
e) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectuează atunci când apar
situaţiile enumerate la art. 287.”

153.

La articolul 305, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1), cu

următorul cuprins:
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„(51) Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situaţia în care până la data de 31
decembrie 2016 s-au efectuat ajustările prevăzute la alin. (4) lit. a) și c) pentru toată taxa aferentă
perioadei rămase din perioada de ajustare.”

154.

După articolul 315 se introduce un nou articol, articolul 3151 “Regimul special pentru

agricultori”
“Art. 3151
Regimul special pentru agricultori
(1) În sensul acestui articol:
a) “regimul special pentru agricultori” se aplică pentru activitățile prevăzute la lit. c) si d),
desfășurate de un agricultor, așa cum este acesta definit la lit. b);
b) “agricultorul” reprezintă persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea
individuală sau întreprinderea familială, cu sediul activității economice în România, care realizează
activitățile prevăzute la lit. c) și d) și care nu realizează alte activități economice sau realizează și
alte activități economice, dar cifra de afaceri anuală realizată din aceste activități este inferioară
plafonului de scutire prevăzut la art. 310;
c) “activitățile de producție agricolă” sunt activitățile de producție a produselor agricole,
inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale,
prevăzute în norme;
d) “serviciile agricole” reprezintă serviciile prevăzute în norme, prestate de un agricultor
care utilizează munca manuală proprie și/sau echipamentele specifice;
e) “taxa aferenta achizițiilor” reprezintă valoarea totală a taxei aferente bunurilor și
serviciilor achiziționate de un agricultor supus regimului special, in măsura în care această taxă ar fi
deductibilă conform art. 297 alin. (4) pentru o persoană impozabilă supusă regimului normal de
taxă;
h) “procentul de compensare în cotă forfetară” reprezintă procentul care se aplică în scopul
de a permite agricultorilor să beneficieze de compensația în cotă forfetară pentru taxa aferentă
achizițiilor.
(2) Procentul de compensare în cotă forfetară este zero.
(3) Agricultorul care aplică regimul special prevăzut de prezentul articol:
a) nu are obligația de a colecta TVA pentru livrările de produse agricole rezultate din
activitățile agricole prevăzute la alin. (1) lit. c) și pentru serviciile agricole prevăzute la alin. (1) lit.
d);
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b) nu are dreptul să deducă taxa achitată sau datorată pentru achizițiile sale în cadrul
activității efectuate în regimul special.
(4) Agricultorul care aplică regimul special, este scutit de următoarele obligații:
a) emiterea facturii prevăzute la art. 319;
b) ținerea evidențelor prevăzute la art. 321;
c) depunerea decontului de taxă prevăzut la art. 323.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), agricultorul are obligația să emită factură
pentru:
a) operațiunile efectuate către persoane impozabile nestabilite în Romania și neînregistrate
în scopuri de TVA conform art. 316, și către persoane juridice neimpozabile care nu sunt stabilite în
România;
b) operațiunile prevăzute la art. 275 alin. (5);
c) livrările intracomunitare de bunuri;
d) prestările de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului
este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art.
307 alin. (2).
(6) Agricultorul care aplică regimul special are obligația să se înregistreze în scopuri de
TVA conform art. 317 în situația în care realizează operațiuni intracomunitare și să depună decontul
special de taxă prevăzut la art. 324 și declarația recapitulativă prevăzută la art. 325.
(7) Persoana impozabilă stabilită în România sau persoana impozabilă nestabilită în
România dar înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316, va autofactura toate operațiunile
efectuate în beneficiul său de agricultor în cadrul regimului special, până cel târziu in a 15-a zi a
lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator.
(8) Agricultorul care are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316, ca
urmare a depășirii plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din alte activități economice decât cele
prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), nu mai poate aplica regimul special pentru agricultori de la data
înregistrării în scopuri de TVA, dacă solicită înregistrarea în termenul stabilit la art. 310 alin. (6)
sau de la data la care ar fi fost înregistrat, dacă nu solicită sau solicită cu întârziere înregistrarea în
scopuri de TVA.
(9) Agricultorul care aplică regimul special poate oricând opta pentru aplicarea regimului
normal de taxă, în condițiile prevăzute prin norme. După exercitarea opțiunii, agricultorul nu mai
poate aplica din nou regimul special.”

155.

La articolul 316, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu vor înregistra în
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scopuri de TVA următoarele categorii de persoane impozabile care prezintă risc fiscal ridicat,
conform criteriilor stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F pentru evaluarea riscului fiscal:
a)

societățile cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr.

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) persoanele juridice cu sediul activității economice în afara României, stabilite in Romania
prin sedii fixe în sensul art. 266 alin. (2) lit. b) și c);
c) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale,
stabilite în România.”

156.

La articolul 316 alineatul (11), litera h) se abrogă.

157.

La articolul 316, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111) cu

următorul cuprins:
„(111 ) Organele fiscale competente suspendă codul de înregistrare în scopuri de TVA în
cazul în care persoana impozabilă prezinta risc fiscal ridicat prin utilizarea codului de înregistrare în
scopuri de TVA, în condițiile stabilite prin ordin al președintelui ANAF, în cazul următoarelor
categorii de persoane impozabile: societățile cu sediul activității economice în România, înființate
în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice
cu sediul activității economice în afara României, stabilite in Romania prin sedii fixe în sensul art.
266 alin. (2) lit. b) și c), persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile
familiale, stabilite în România. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se consideră suspendat de la
data comunicării deciziei de suspendare. În cazul emiterii deciziei de suspendare nu sunt aplicabile
prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare. Decizia de suspendare se comunică doar prin remitere
potrivit art. 47 alin. (7) - (11) din Legea nr. 207/2015. În acest caz, termenul prevăzut la art. 47 alin.
(9) din Legea nr. 207/2015 este de 5 zile de la data afișării înștiințării. Persoanele al căror cod de
TVA este suspendat sunt înscrise in Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri
de TVA conform art. 316 a fost anulată/suspendată. În perioada suspendării sunt aplicabile
prevederile art. 11 alin. (91) și (92). În termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data
suspendării, organul fiscal competent are obligația:
a) fie să anuleze codul de înregistrare în scopuri de TVA în cazul confirmării existenței
riscului fiscal ridicat prin utilizarea codului de înregistrare în scopuri de TVA. Codul de TVA se
anulează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, de către
organele fiscale competente.
b) fie să ia decizia de încetare a suspendării codului de înregistrare în scopuri de TVA, în
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cazul în care organele fiscale competente nu confirmă existența riscului fiscal ridicat prin utilizarea
codului de înregistrare în scopuri de TVA. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se consideră
valid de la data suspendării acestuia.”

158.

La articolul 316 alineatul (12), teza introductivă se modifică și va avea următorul

cuprins:
„(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin ordin al
președintelui ANAF. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) - e) și
(111), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistrează persoanele
impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel:”

159.

La articolul 316 alineatul (12), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) în situaţia prevăzută la alin. (111) lit. a), dacă încetează situaţia care a condus la anulare,

de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.”

160.

La articolul 316, alineatele (13) - (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(13) Persoanele impozabile aflate în situaţiile prevăzute la alin. (11) și . (11 1) au obligaţia

să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată
conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de
anulare/suspendare a înregistrării în scopuri de TVA.
(14) Persoanele impozabile aflate în situaţiile prevăzute la alin. (11) și (11 1) nu pot aplica
prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 310 până la
încetării suspendării sau, după caz, până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să
aplice prevederile art. 11 alin. (6), (8) și (91). În perioada în care au codul de înregistrare suspendat
conform alin. (111), persoanele impozabile nu se consideră înregistrate în scopuri de TVA.
(15) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 316 şi Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316
a fost anulată/suspendată. Registrele sunt publice şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost
anulată/suspendată se face de către organul fiscal competent, după comunicarea deciziei de
anulare/suspendare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
comunicării. Anularea/suspendarea înregistrării produce la furnizor/prestator efectele prevăzute la
art. 11 alin. (6), (8) și (91) de la data prevăzută la alin. (11) și (111) şi în cazul beneficiarului
produce efectele prevăzute la art. 11 alin. (7) , (9) și (92) din ziua următoare datei operării
anulării/suspendării înregistrării în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri
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de TVA conform art. 316 a fost anulată/suspendată.”

161.

La articolul 316, alineatul (19) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(19) În vederea evaluării riscului fiscal în sensul alin. (9) și (111) persoanele impozabile

furnizează organului fiscal informaţii relevante, prin completarea unei declaraţii al cărei model este
aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

162.

La articolul 317 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu

următorul cuprins:
“d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151,
care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) ori a alin. (2), dacă efectuează livrări
intracomunitare de bunuri scutite conform art. 294 alin. (2) lit. a) sau d), înainte de livrarea
bunurilor;

163.

La articolul 317 alineatele (8), (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“(8) Persoana înregistrată conform alin. (1) lit. b) - d) poate solicita anularea înregistrării

sale oricând după expirarea anului calendaristic în care a fost înregistrată, cu excepţia situaţiei în
care trebuie să rămână înregistrată conform alin. (5) - (7).
[…]
(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei
impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat
numai pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2).
(11) Prevederile art. 316 alin. (11) lit. a), b) și f) și alin. (12) lit. a) se aplică corespunzător și
pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol.”

164.

La articolul 324, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost

anulat/suspendat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) şi (111) trebuie să depună o
declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate
şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a
căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de
TVA/are codul de înregistrare suspendat, respectiv:
a) taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) , (8) și
(91) pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau
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servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana
impozabilă nu are un cod valabil de TVA/are codul de înregistrare suspendat;
b) taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate
înainte de anularea/suspendarea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au
aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 282 alin. (3) - (8)
intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA/are codul de
înregistrare suspendat.”

165.

Articolul 329 se abrogă.

Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale”

166.

La articolul 336, punctele 14, 18 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„14. import de produse accizabile înseamnă:

a) intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de produse accizabile, cu excepţia cazului în care
produsele, la intrarea lor pe teritoriul Uniunii Europene, sunt plasate sub un regim special
sau depozitare temporară;
b) ieşirea produselor accizabile dintr-un regim special, sau din depozitare temporară, cu
excepția cazului în care acestea fac obiectul unui alt regim special, sau sunt scoase de pe
teritoriul vamal al Uniunii Europene, sau sunt distruse dincolo de orice posibilitate de
reconstituire, sortare, pliere sau orice altă modalitate de recuperare a materiilor prime ce
intră în componenţa lor, sau sunt abandonate în favoarea statului.
[...]
18. regim special înseamnă oricare dintre regimurile prevăzute la art. 210 din Regulamentul
(UE) Nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului vamal al Uniunii al căror obiect îl constituie mărfurile neunionale în momentul intrării pe
teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar depozitare temporară reprezintă situația mărfurilor
neunionale depozitate temporar sub supraveghere vamală în intervalul dintre prezentarea acestora în
vamă și plasarea lor sub un regim vamal sau reexportul lor, așa cum este prevăzut la art. 5 pct 17
din același regulament.
[...]
21. regim suspensiv de accize înseamnă un regim fiscal aplicat producerii, transformării,
deţinerii sau deplasării de produse accizabile care nu fac obiectul unui regim special sau al
depozitării temporare, accizele fiind suspendate.”
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167.

La articolul 362, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(9) Prezenta secțiune nu se aplică produselor accizabile care fac obiectul unui regim special

sau al depozitării temporare, definite la art. 336 pct. 18.”

168.

La articolul 367, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Sunt exceptați de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi l):
a) antrepozitarii autorizați care dețin în regim suspensiv de accize produse energetice
reprezentând stocuri de urgență, potrivit Legii nr. 360/2013 privind constituirea şi
menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, numai pentru
antrepozitele fiscale autorizate exclusiv pentru depozitarea acestora;
b) antrepozitarii autorizați pentru deținerea în regim suspensiv de accize a produselor
energetice care constituie rezerva de stat şi rezerva de mobilizare.
[...]
(4) Cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor sau a părţilor sociale ale

antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată, revocată,
suspendată sau pentru care a expirat perioada de valabilitate conform prezentului capitol se aduce la
cunoştinţa autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în
vederea efectuării inspecţiei fiscale. Se exceptează de la această obligație cesionarea ori înstrăinarea
pachetelor de acțiuni sau a părților sociale care însumate în decursul unui an calendaristic
reprezentă cel mult 5%, precum și cesionarea ori înstrăinarea acţiunilor sau a părţilor sociale care nu
fac obiectul tranzacțiilor pe piața de capital.”

169.

La articolul 372 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) care va

avea următorul cuprins:
„f) persoana care intenționează să primească produse energetice în vrac deţine, sub orice
formă, în locul în care urmează a fi recepţionate produsele energetice, rezervoare standardizate,
calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală. În situația utilizării opțiunii de livrare directă a
produselor energetice în vrac, persoana trebuie să facă dovada că recepția fizică a produselor
energetice la locul de livrare directă indicat se efectuează în rezervoare standardizate, calibrate de
Biroul Român de Metrologie Legală. Sunt exceptate de la obligația de a fi dotate cu rezervoare
standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală, locurile de recepție a produselor
energetice ambalate în containere mai mari de 210 litri în volum, standardizate și calibrate de
producător, în măsură a asigura garantarea recepției cantităților de produse energetice fără utilizarea
unor instrumente sau rezervoare calibrate.”
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170.

La articolul 399 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor în domeniul producţiei,

dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi navelor, inclusiv de către toate motoarele și
instalațiile care echipează aeronavele şi navele.”

171.

La articolul 404 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) să păstreze produsele accizabile la dispoziția autorităţii vamale teritoriale, potrivit

ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea verificării şi
certificării datelor din documentul administrativ electronic. Se exceptează de la această obligație,
primirea în vrac a produselor accizabile în antrepozitul fiscal de producție, în vederea procesării
acestora potrivit art. 336 pct. 19.”

172.

La articolul 432, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Autorităţile competente iau măsuri de supraveghere fiscală şi control pentru asigurarea

desfăşurării activităţii autorizate în condiţiile legii. Modalităţile şi procedurile pentru realizarea
supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor supuse accizelor
armonizate se stabilesc prin Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

173.

La articolul 435, alineatele (3) – (5) se abrogă.

174.

La articolul 445, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să țină evidența accizelor şi să depună anual deconturile privind accizele, conform
dispozițiilor legale privind obligațiile de plată, la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului
următor celui de raportare.”

175.

La articolul 449 literele o) și p) ale alineatului (2) și litera c) a alineatului (3), se abrogă.

Titlul IX- Impozite și taxe locale
176.

La articolul 457, denumirea acestuia precum și alineatul (1) se modifică și vor avea

următorul cuprins :
“Art. 457
Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota
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impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului
Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

177.

Articolul 458 se abrogă.

178.

Articolul 459 se modifică și va avea următorul cuprins :
“Art. 459
Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice:
a) impozitul se calculează, prin însumarea impozitului calculat prin aplicarea unei cote

cuprinse între 0,08% - 0.2% pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat prin
aplicarea unei cote cuprinse între 0.2% - 1.3% pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, asupra
valorii impozabile determinate potrivit art. 457.
b) dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi
evidențiate distinct, iar la adresa clădirii nu se desfșoară nicio activitate economică sau dacă
cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea
economică ,impozitul se calculează conform art. 457.
(2) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform art.457 cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidențial,
conform art. 460. “

179.

Articolul 460 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 460
Calculul impozitului / taxei pe clădirile nerezidențiale
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale , impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei

cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.
(3)

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor este

valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate
fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
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conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz.
(4) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de
plată din anul de referinţă.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a
fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în

(6)

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(7)

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a

actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de
cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
Această prevedere nu se aplică în cazul clădirilor care nu sunt supuse reevaluării, conform
legislației privind reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
(8)

Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a

consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureşti. “

180.

La articolul 461, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
“ (6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei

clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul
reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul datorează
impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, pe
baza unui raport de evaluare depus la organul fiscal până la data primul termen de plată a
impozitului „
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181.

La articolul 469, alineatul ( 1) , litera b) se modifică și va avea următorul cuprins :
“b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap

grav sau accentuat, și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, cele pentru transportul
persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; “

182.

La articolul 470 , după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu

următorul cuprins :
“(31) În cazul în care consiliul local nu adoptă hotărârea privind reducerea impozitului pe
mijloacele de transport hibride cu minimum 50%, reducerea impozitului se acordă implicit la
nivelul minim de 50 %. “

183.

La articolul 493, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins :
“(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea
achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după
caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. “

Art. II. Persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la data intrării în
vigoare a prevederilor art. I pct. (regimul special) și care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea
regimului special pentru agricultori, pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori. Solicitarea se poate
depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei
fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea nr.
227/2015. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în
scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a
persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la
finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării
în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabilă care a
solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323
95

din Legea nr. 227/2015, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322 din Legea nr.
227/2015, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia
să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform Titlului
VII Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 227/2015, persoana impozabilă care aplică regimul
special pentru agricultori neavând drept de deducere pentru bunurile/serviciile alocate activităților
supuse acestui regim. În cazul persoanelor impozabile care nu s-au înregistrat în scopuri de TVA
anterior datei de 1 ianuarie 2017 și care aplică începând cu această dată regimul special pentru
agricultori, nu se aplică prevederile art. 310 alin. (6) și ale art. 316 alin.(1) lit. b) din Legea nr.
227/2015, pentru activitățile de producție agricolă și serviciile agricole realizate anterior acestei
date.
Art. III. Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4), (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie
2019.
Art. IV. – În scopul neutralizării efectelor majorării cotelor de contribuție de asigurări
sociale individuală și contribuție de asigurări sociale de sănătate individuală, datorate de persoanele
fizice, ca urmare a includerii contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, se introduce
următoarea măsură tranzitorie:
(1) În scopul asigurării aceluiași venit net pentru angajat, dar și a pastrării nivelului costului
total cu salariile pentru angajator, începand cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, salariul de bază brut lunar aferente contractelor individuale de muncă, raporturilor de
serviciu, actelor de detaşare sau a statutelor speciale prevăzute de lege, aflate in derulare se
modifică dupa cum urmează:
(a) pentru salariile de bază brute lunare mai mici sau egale cu 5 câștiguri salariale medii
brute pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 21%. Procentul de 21% reprezintă
suma contribuțiilor angajatorului la fondul de asigurări sociale și fondul de asigurări sociale de
sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
(b) pentru salariile de bază brute lunare mai mari decât 5 câștiguri salariale medii pe
economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 2.815 lei. Suma de 2.815 lei este egală cu
suma dintre contribuțiile angajatorului la fondul de asigurări sociale și fondul de asigurări sociale de
sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
calculate pentru echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, luând în calcul că salariul mediu
brut pentru 2016 este de 2.681lei.
96

(2) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) se sanctionează cu amendă
egală cu dublul diferențelor constatate în minus de către organul fiscal.
Art. V. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2017.
Art. VI. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă prevederile
art. 268 alin. (2) – (4) din Legea nr. 95 /2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015.
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