PROIECT DE LUCRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal
Având în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la 1 ianuarie 2011 a actelor
cu putere de lege:
ţinând seama de de faptul că unul din obiectivele stabilite potrivit Programului de
guvernare este cel referitor la regândirea impozitului minim,
având în vedere necesitatea promovării şi sprijinirii de către stat a persoanelor
fizice cu handicap grav sau accentuat şi legislaţia specifică în vigoare adoptată de
Parlamentul României,
Întrucât 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. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7, alineatul (1), punctul 12, după litera e) se introduc două
noi litere, litera f) şi litera g), cu următorul cuprins:
„f) o distribuire efectuată în legătură cu excluderea sau retragerea asociaţilor,
potrivit legii;
g) distribuirile de venituri de la persoanele juridice care aplică regimul de
transparenţă fiscală definite la punctul 321.”
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2. La articolul 7, alineatul (1), după punctul 32 se introduce un nou punct,
punctul 321, cu următorul cuprins:
„321. transparenţa fiscală – trecerea sarcinii fiscale de la nivelul persoanei juridice la
nivelul persoanei fizice ca venit din activitate independentă, baza impozabilă fiind
determinată pe baza evidenţei contabile în partidă simplă, în condiţiile în care legea de
organizare a profesiei prevede acest regim.”
3. La articolului 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod,
autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic
sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al
tranzacţiei.
Autorităţile fiscale pot să nu acorde un tratament fiscal prevăzut de o convenţie de
evitare a dublei impuneri sau de prevederile prezentei legi, tranzacţiilor efectuate de un
contribuabil dacă se dovedeşte că scopul principal sau unul din scopurile principale ale
acelui contribuabil este de a obţine avantaje ca urmare a aplicării acelui tratament, de care
nu ar fi putut beneficia în condiţii obişnuite.”
4. La articolul 15, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„c) persoanele juridice române care plătesc impozit forfetar, în conformitate cu
prevederile cuprinse în titlul IV, precum şi cele care sunt supuse regimului transparenţei
fiscale, potrivit legii;”
5. La articolul 18, alineatele (2) - (4) se abrogă.
6. La articolul 192, alineatul (10) se abrogă.
7.

La articolul 21, alineatul (4), litera k) se abrogă.

8. La articolul 24, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„(19) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua modificări ale clasificaţiei şi
duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe.”
9. La articolul 24, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu
se aplică la calculul profitului impozabil, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din
aceeaşi lege.”
10. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit/impozit forfetar şi
care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin.(1), respectiv
alin.(5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul
titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii
fiscale şi limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz.”
11. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul străin şi dacă
persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor
legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.”
12. La articolul 34, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1)
lit.a) înfiinţaţi în cursul anului, precum şi cei care în anul precedent nu au datorat impozit
pe profit, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei
rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care
se efectuează plata anticipată.”
13. La articolul 34, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„(11) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) care depun situaţiile financiare
anuale până la data de 25 februarie, depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie inclusiv a
anului următor, fără a avea obligaţia de a plăti pentru ultimul trimestru o sumă egală cu
impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal.”
14. La Titlul II ˝Impozitul pe profit˝, capitolul VI se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„CAPITOLUL VI
Impozitul pe dividende
Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende
Art. 36 - (1) O persoană juridică română care distribuie/ plăteşte dividende către o
persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe
dividende reţinut, către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.
(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de
10% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.
(3) Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. În cazul în care
dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat
situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25
ianuarie a anului următor.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o
persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul
dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare
ale celeilalte persoane, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora.
(5) În cazul persoanelor juridice române care primesc titluri de participare la alte
persoane juridice române ca efect al unei operaţiuni de reorganizare prevăzute la art.27
alin.(3), la verificarea condiţiei legate de perioada minimă de deţinere a titlurilor de
participare primite, prevăzută la alin.(4), se va lua în calcul şi perioada de deţinere a
participaţiei iniţiale la persoana juridică română cedentă (reorganizată), respectiv
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perioada de deţinere a participaţiei iniţiale a persoanei juridice române absorbite/divizate,
după caz.
(6) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică şi asupra sumelor
distribuite/plătite

fondurilor

deschise

de

investiţii,

încadrate

astfel,

potrivit

reglementărilor privind piaţa de capital.
(7) Sunt scutite de reţinerea, declararea şi plata impozitului reglementat de
prezentul articol, dividendele plătite de persoane juridice române, precum şi cele
distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare
anuale, către:
a) fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat;
b) organele administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile
ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice române.”
15. La articolul 42, litera e) se abrogă.
16. La articolul 55, alineatul (4), litera k1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat;”
17. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681 cu următorul
cuprins:
„Art. 681
Venituri neimpozabile
Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat;”
18. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 88
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
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Persoanele fizice nerezidente, care desfăşoară activităţi dependente în România,
sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.”
19. La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între
România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv
plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reţinere la
sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un
document justificativ, eliberat de:
1. autoritatea competentă a statului străin respectiv;
2. angajator, în cazul veniturilor din salarii;
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile
de venituri prevăzute la art. 41.”
20. Titlul IV va avea următorul cuprins:
„Titlul IV
Impozitul forfetar
Art. 103
Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului forfetar, în conformitate cu prevederile
prezentului titlu, persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent celui pentru care se datorează şi se plăteşte impozitul, îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) au înscrisă în actele de constituire ca activitate principală, potrivit legii, una din
activităţile cu codurile CAEN prevăzute în anexă;
b) venituri totale anuale realizate nu depăşesc 35000 (100000) euro.
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(2) Persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului şi au înscrisă în
actele constitutive ca activitate principală, potrivit legii, una dintre activităţile prevăzute
în anexa la prezentul titlu, sunt obligate la plata impozitului forfetar începând cu data
înregistrării la registrul comerţului, potrivit legii.
(3) Persoanele juridice române care ies din inactivitate temporară în cursul anului
şi au înscrisă în actele constitutive ca activitate principală, potrivit legii, una dintre
activităţile prevăzute în anexa la prezentul titlu, sunt considerate contribuabili, conform
prezentului titlu şi obligate la plata impozitului forfetar de la data ieşirii din inactivitate
temporară, potrivit legii.
(4) În înţelesul prezentului titlu, codurile CAEN sunt cele prevăzute în Clasificaţia
activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin hotărâre de Guvern.
Art. 104
Contribuabili exceptaţi de la plata impozitului forfetar
Nu sunt obligaţi la plata impozitului forfetar potrivit prevederilor prezentului titlu:
a) persoanele juridice române prevăzute la art. 15 şi art. 38;
b) contribuabilii care se află în procedura insolvenţei, de la data deschiderii
acestei proceduri, potrivit legii;
c) contribuabilii care se află în dizolvare, de la data înregistrării acestei menţiuni
în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii. Pentru contribuabilii
care se dizolvă de plin drept ca urmare a expirării duratei de existenţă prevăzută în actul
constitutiv, sau, după caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului forfetar
operează de la data dizolvării prevăzută în aceste acte. Nu intră sub incidenţa acestor
prevederi contribuabilii care se află în dizolvare fără lichidare.
d) contribuabilii care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul
comerţului, conform legii, de la data înregistrării acestei menţiuni.
Art. 105
Modificarea obiectului principal de activitate în cursul anului
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, pe parcursul
anului, înregistrează modificarea actelor constitutive, potrivit legii, în sensul înscrierii ca
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activitate principală a uneia din activităţile prevăzute în anexa la prezentul titlu, iar
veniturile totale anuale realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent nu
depăşesc 35000 (100000) euro, sunt obligaţi la plata impozitului forfetar, reglementat de
prezentul titlu, începând cu anul următor celui în care a fost înregistrată modificarea
respectivă.
(2) Contribuabilii plătitori de impozit forfetar nu mai aplică acest sistem de
impunere începând cu anul următor celui în care se înregistrează modificarea actelor
constitutive în sensul eliminării activităţii principale prevăzută în anexa la prezentul titlu.
Art. 106
Anul fiscal/ perioada impozabilă
(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) În cazul unei persoane juridice române care se înfiinţează în cursul anului şi
îndeplineşte, la data înfiinţării, condiţia prevăzută la art.103 alin.(1) lit.a), respectiv
încetează să existe în cursul anului, perioada impozabilă este perioada din an în care
persoana juridică a existat.
(3) Pentru contribuabilii care în cursul anului intră/ies din inactivitate temporară,
conform legii, perioada impozabilă este perioada cuprinsă între începutul anului şi data
când societatea înregistrează la registrul comerţului cererea de înscriere de menţiuni,
respectiv perioada din an rămasă de la data încetării inactivităţii temporare până la 31
decembrie.
Art. 107
Calculul impozitul forfetar anual
(1) Impozitul forfetar se stabileşte după cum urmează:
a) Impozitul forfetar pentru categoria “Restaurante, baruri, cafenele” (cod
CAEN 5610,5621, 5629 şi 5630)
Valoare impozit forfetar = K* (0,3*x + 0,7*y), unde:
k = 2000
x = este o variabilă a cărei valoare diferă în funcţie de rangul localităţii, astfel:
x = 1 pentru sat
x = 1,5 pentru comună;
8
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x = 2 pentru oraş;
x = 4 pentru municipiu zona D;
x = 8 pentru municipiu zona C;
x = 10 pentru municipiu zona B;
x = 12,5 pentru municipiu zona A;
y este variabilă ce poate lua valori diferite în funcţie de suprafaţa utilă, astfel:
y= 1 pentru o suprafaţă de până la 10m2 inclusiv;
y= 2 pentru o suprafaţă cuprinsă peste11 m2 până la 20m2 inclusiv;
y= 3 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 21 m2 până la 30m2 inclusiv;
y= 4 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 31 m2 până la 40m2 inclusiv;.
y = 5 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 41 m2 până la 50m2 inclusiv;
y = 6 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 51 m2 până la 60m2 inclusiv;
y = 7 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 61 m2 până la 70m2 inclusiv;
y = 8 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 71 m2 până la 80m2 inclusiv;
y = 9 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 81 m2 până la 90m2 inclusiv;
y = 10 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 91 m2 până la 100m2 inclusiv;
y = 12 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 101 m2 până la 120m2 inclusiv;
y = 14 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 121 m2 până la 140m2 inclusiv;
y = 16 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 141 m2 până la 160m2 inclusiv;
y = 18 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 161 m2 până la 180m2 inclusiv;
y = 20 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 181 m2 până la 200m2 inclusiv;
y = 22 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 201 m2 până la 220m2 inclusiv;
y = 24 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 221 m2 până la 240m2 inclusiv.
b) Impozitul forfetar pentru categoria „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” (cod
CAEN 5510, 5520, 5530 şi 5590)
Valoare impozit forfetar = k*x*y, unde:
k = 1226
x = este variabilă ce poate lua valori diferite, în funcţie de numărul de
stele/margarete, conform tabelului următor:
Categorie hotel
5 stele
4 stele
3 stele
2 stele
1 stea

Categorie pensiune
5 margarete
4 margarete
3 margarete
2 margarete
1 margaretă

Variabilă „x”
1,50
1,25
1
0,75
0,50

y = reprezintă numărul de camere autorizate.
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(2) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.103 alin.(2) şi (3), art.104 lit. b) , c) şi d),
precum şi pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal, impozitul
forfetar se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului forfetar anual
la 365 zile calendaristice şi se înmulţeşte cu numărul de zile aferent perioadei fiscale
corespunzătoare a fiecărui contribuabil.
Art. 108
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
(1) Impozitul se declară şi se plăteşte trimestrial, în sumă de o pătrime din
impozitul forfetar anual, stabilit potrivit art. 107, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se datorează impozitul.
(2) Prin excepţie de la alin.(1), contribuabilii care încetează să existe în cursul
anului prin dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi plăti
impozitul forfetar anual până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul
comerţului.
(3) Prin excepţie de la alin.(1), contribuabilii care încetează să existe în cursul
anului prin dizolvare fără lichidare, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi plăti
impozitul forfetar anual până la data radierii persoanei juridice din registrul comerţului,
potrivit legii .
(4) Obligaţiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de
stat.
Art. 109
Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să evidenţieze
contabil cheltuielile de amortizare, confom art. 24 al Titlului II, aplicabil plătitorilor de
impozit pe profit.
Anexă
Cod
CAEN Denumire CAEN
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor( spălătorii auto, vulcanizări)
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
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4932
4939
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
7990
8130
9001
9002
9003
9004

Transporturi cu taxiuri
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Activităţi de întreţinere peisagistică
Activităţi de interpretare artistică(spectacole)
Activităţi suport pentru interpretare artistică(spectacole)
Activităţi de creaţie artistică
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

9522
9523
9524
9525
9529

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9601
9602
9603
9604
9609

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Activităţi de pompe funebre şi similare
Activităţi de întreţinere corporală
Alte activităţi de servicii n.c.a
21. La articolul 117, litera f) se abrogă.
22. La articolul 133, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul
(8), cu următoul cuprins:

„(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile constând în activităţi
accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare
acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale
bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii,
când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România, locul
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prestării se consideră a fi în afara Comunităţi, dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a
serviciilor au loc în afara Comunităţii. În aplicarea prezentului alineat:
a) serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea,
descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora se consideră a fi efectiv utilizate şi
exploatate în afara Comunităţii dacă sunt prestate în afara Comuntăţii;
b) serviciile constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale
bunurilor mobile corporale se consideră a fi efectiv utilizate şi exploatate în afara
Comunităţii dacă sunt efectuateîn afara Comunităţii;
c) serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii sunt serviciile al
căror punct de plecare şi punct de sosire se află în afara Comunităţii, acestea fiind
considerate efectiv utilizate şi exploatateîn afara Comunităţii.”
23. La articolul 1512 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Beneficiarul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în
situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform
art. 150 alin. (1), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5):”
24. La articolul 1561, alineatul (62) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îşi schimbe perioada
fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen
de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei
intracomunitare de bunuri care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă
fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor. Dacă în cursul anului
următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va
reveni conform alin. (2) la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens va
trebui să depună declaraţia de menţiuni prevăzută la alin. (6).”
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25. La articolul 250, alineatul (1), punctul 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice sau de
arhitectură la care au fost efectuate lucrări de reparare, conservare, renovare,
consolidare sau restaurare în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal, dar care să fie cel
puţin egale cu valoarea impozitului pe clădire, monumente arheologice, muzee ori
case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.”
26. La articolul 257, litera a) se abrogă.
27. La articolul 263, alineatul (7), punctul 4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
4. Nave de sport şi agrement

Între 800 şi 5000 lei

Art. II – (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de .............................
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