ROMANIA

LEGE
pentru anularea unor obligafii fiscale pentru modificarea $i completarea unor
acte normative

Pariamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ART. I - (1) Se anuleaza diferenlele de obliga^ii fiscale principale §i/sau obliga^iile fiscale
accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa §i comunicata
contribuabilului, ca urmare a reincadr^i sumelor reprezentand indemnizafii sau orice alte
sume de aceeasi natura, primite pe perioada delegarii, deta§^ii sau desfasurarii activitatii
pe teritoriul altei tari, de catre angajafi ai angajatorilor romani care si-au desfasurat
activitate pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 §i
data intr^i in vigoare a prezentei legi §i neachitate.
(2) Organul fiscal nu reincadreaza sumele de natura celor prevazute la alin. (1) §i nu emite
0 decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare pentru perioadele fiscale
mentionate la alin.(l).
(3) Diferenfele de obligalii fiscale principale §i/sau obligaliile fiscale accesorii, stabilite de
organul fiscal prin decizie de impunere emisa §i comunicata contribuabilului, ca urmare a
reincadr^i sumelor prevazute la alin. (1), aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie
2015 §i data intr^ii in vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevazuta de
art.22 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificm'ile §i
completarile ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea
contribuabililor.
(4) Termenul de prescriplie a dreptului de a cerere restituirea pentru sumele prevazute la
alin.(3) incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Anularea obligafiilor fiscale prev^te la alin.(l) se efectueaza din oficiu de catre
organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaliilor fiscale, care
se comunica contribuabilului.
(6) In cazul in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a
emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatii de natura celor
prevazute la alin.(l), acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligafiile fiscale se
scad din eviden^a analitica pe platitor, pe baza de borderou de scadere.
(7) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al pre§edintelui Agen^iei
Na^ionale de Administrare Fiscala, care se emite in termen de 30 de zile de la data intr^ii
in vigoare a prezentei legi.
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(8) Nu intra sub incidenta prezentului articol, sumele menjionate la alin.(l), pentru care
instantele judecatore§ti au stabilit, prin hotarari judecMore§ti ramase definitive §i
irevocabile/hotarari judecatore§ti definitive §i executorii, ca sunt datorate bugetului general
consolidat.
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ART. II
ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza;
1. La articolul 76 alineatul (2), literele k) si m) se modifica $i vor avea urmatorul
cuprins:
„k) indemnizatia de delegare, indemnizafia de detasare, inclusiv indemnizafia specifica
detas^i transnafionale, precum si orice alte sume de aceea^i natura, altele decat cele
acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit
legislatiei in materie, pe perioada desfa§ur^i activitafii in alta localitate, in fara sau in
strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) in fara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizafie, prin hotarare a Guvemului
pentru personalul autoritafilor §i institufiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diuma prin hot^are a Guvemului
pentm personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzdtoare locului de munca ocupat se
calculeazd prin raportarea celor 3 salarii la numdrul de zile lucrdtoare din luna
respectivd, iar rezultatul se multiplied cu numdrul de zile din perioada de
delegare/detasare..
(...)

m) indemnizafiile §i orice alte sume de aceea§i natura, altele decat cele acordate pentm
acoperirea cheltuielilor de transport §i cazare primite pe perioada deplas^i, in alta
localitate, in fara §i in strainatate, in interesul desfa§ur^ii activitafii, astfel cum este
prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabilifi potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de catre directorii care i§i desfa§oara activitatea in
baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societafile
administrate in sistem dualist §i ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum §i de
catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentm partea care
depa§e§te plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in fara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm indemnizafie, prin hot^are a Guvemului
pentm personalul autoritafilor §i institufiilor publice,
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm diuma prin hot^are a Guvemului
pentm personalul roman trimis in strainatate pentm indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin
raportarea celor 3 remuneratii la num^l de zile lucratoare din lima respective, iar
rezultatul se multiplica cu numaml de zile din perioada deplasarii.”
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2. La articolul 76 alineatul (4), litera h) se modifica

va avea urmatorul cuprins:

”h) indemnizatia de delegare, indemnizatia de deta§are, inclusiv indemnizatia specifica
deta§arii transna^ionale, precum orice alte sume de aceea§i natura, primite de salariati
potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasur^ii activita^ii in alta localitate, in tara
sau in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin.
(2) lit. k), precum cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport §i cazare;”
3. La articolul 139 alineatul (1), literele j) si 1) se modifica $i vor avea urmatorul
cuprins:
“j) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica
deta§arii transnafionale, precum si orice alte sume de aceea§i natura, altele decat cele
acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit
legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in
strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvemului
pentru personalul autoritatilor §i institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diuma prin hotarare a Guvemului
pentru personalul roman trimis in strainatate pentm indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzdtoare locului de munca ocupat se
calculeazd prin raportarea celor 3 salarii la numdrul de zile lucratoare din luna
respectivd, iar rezultatul se multiplied cu numdrul de zile din perioada de
delegare/detasare .
(...)

1) indemnizatiile §i orice alte sume de aceea§i natura, altele decat cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport §i cazare primite pe perioada deplasarii, in alta
localitate, in fara §i in strainatate, in interesul desfa§urarii activitatii, astfel cum este
prev^ut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de catre directorii care i§i desfa§oara activitatea in
baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile
administrate in sistem dualist §i ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum §i de
catre manager!, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care
dep^e§te plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm indemnizatie, prin hot^are a Guvemului
pentm personalul autoritatilor §i institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in
raportul juridic;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm diuma prin hotarare a Guvemului
pentm personalul rom^ trimis in strainatate pentm indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prev^ute in raportul juridic se calculeaza prin
raportarea celor 3 remuneratii la numaml de zile lucratoare din luna respective, iar
rezultatul se multiplica cu numaml de zile din perioada deplasarii.”
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4. La articolul 142, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”g) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica
deta^^ii transna|ionale, prestatiile suplimentare, precum §i orice alte sume de aceea§i
natura, primite de salariati potrivit legisla^iei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii
in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului
neimpozabil prevent la art 76 alin. (2) litera k), precum si cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport si cazare;”
5. La articolul 157 alineatul (1), literele m) si o) se modifica ^i vor avea urmatorul
cuprins:
“m) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica
deta§^ii transna^ionale, precum si orice alte sume de aceea§i natura, altele decat cele
acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit
legisla^iei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in
strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) in ^ara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemniza^ie, prin hot^^e a Guvemului
pentru personalul autorita^ilor §i institu^iilor publice;
(ii) in strain^ate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diuma prin hotarare a Guvemului
pentru personalul roman trimis in strainatate pentm indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzdtoare locului de munca ocupat se
calculeazd prin raportarea celor 3 salarii la numdrul de zile lucrdtoare din luna
respectivd, iar rezultatul se multiplied cu numdrul de zile din perioada de
delegare/deta§are .
(...)

o) indemnizatiile §i orice alte sume de aceea§i natura, altele decat cele acordate pentm
acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplas&rii, in alta
localitate, in tara §i in strainatate, in interesul desfasurarii activitafii, astfel cum este
prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de catre directorii care i§i desfasoara activitatea in
baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societafile
administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de
catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentm partea care
depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in fara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm indemnizafie, prin hotarare a Guvemului
pentm personalul autorita^ilor si institu^iilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm diuma prin hotarare a Guvemului
pentm personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remunerafii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin
raportarea celor 3 remunerafii la numaml de zile lucratoare din luna respective, iar
rezultatul se multiplica cu numaml de zile din perioada deplasarii.”
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6. La articolul 220^4 alineatul (1), Hterele h)
cuprins:

j) se modifica

vor avea urmatorul

“h) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica
deta§arii transnajionale, precum orice alte sume de aceea^i natura, altele decat cele
acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit
legisla^iei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in
strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) in ^ara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemniza{ie, prin hotarare a Guvemului
pentru personalul autorita^ilor §i institu|iilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diuma prin hotarare a Guvemului
pentm personalul rom^ trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzdtoare locului de munca ocupat se
calculeazd prin raportarea celor 3 salarii la numdrul de zile lucrdtoare din luna
respectivd, iar rezultatul se multiplied cu numdrul de zile din perioada de
delegare/deta^are .
(...)

j) indemnizaliile §i orice alte sume de aceea§i natura, altele decat cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii, in alta
localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este
prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabili|i potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de catre directorii care i^i desfa^oara activitatea in
baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile
administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de
catre manageri, in baza contractului de management prevent de lege, pentm partea care
depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in fara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm indemnizafie, prin hotar^e a Guvemului
pentm personalul autorita^ilor si institufiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentm diuma prin hotarare a Guvemului
pentm personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin
raportarea celor 3 remunerafii la num^l de zile lucratoare din luna respective, iar
rezultatul se multiplica cu numaml de zile din perioada deplasarii
ART. Ill - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codu!
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.II se aplica incepand cu
veniturile aferente lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege.
ART. IV - (1) Reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de
delegare, indemnizatiei de detasare, inclusiv indemnizatiei specifice detas^ii
transnafionale, primite de salariati, poate fi realizata de organele fiscale in temeiul art. 11
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si complet^ile
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ulterioare, numai in baza constatarilor reaiizate de organele competente ale Inspectiei
Muncii, prin care, potrivit legisla^iei in materie, natura acestora este stability ca venit din
salarii sau asimilat salariilor.
(2) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, are obligalia sa confirme
natura veniturilor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, indemnizaliei de detasare,
inclusiv indemnizatiei specifice deta§arii transnationale:
a) la cererea autoritatilor §i institutiilor publice, precum §i a oric^or alte entitati;
b) din oficiu, ca urmare a actiunilor de control proprii, caz in care, in vederea valorificarii,
rezultatul constat^lor se comunica organului fiscal competent din cadrul A.N.A.F..
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) se stabile^te prin ordin comun al
pre§edintelui A.N.A.F. §i al inspectorului general de stat al Inspectiei Muncii, care se emite
in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi.”
ART. V - La articolul 2 alineatul (1), din Legea nr. 16/2017 privind deta§area salariatilor
in cadrul prest^i de servicii transnationale cu modificarile §i completarile ulterioare, litera
h) se modifica dupa cum urmeaza:
”h) indemnizatie specified deta§arii transnationale - indemnizatia destinata sa asigure
protectia sociala a salaria^ilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de
detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obi§nuit, fiindu-i aplicabil
regimul fiscal prevazut in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i
complet^le ulterioare;”
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