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Guvernul României - Ordonan  de urgen  nr. 138/2004 din 29 decembrie 2004 
 

Ordonan a de urgen  nr. 138/2004 pentru modificarea i completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal   

 
În vigoare de la 01 ianuarie 2005 

 
Consolidarea din data de 30 iulie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1281 
din 30 decembrie 2004 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: L 163/2005; L 343/2006; 

Ultima modificare în 01 ianuarie 2007. 
 
    Având în vedere necesitatea aplic rii de la data de 1 ianuarie 2005 a m surilor cuprinse în prezenta 
ordonan  de urgen , pentru asigurarea unui regim fiscal unitar pe parcursul întregului an,   
    inând seama de faptul c  modific rile preconizate au în vedere sus inerea întreprinz torilor priva i 
i stimularea liberei ini iative, ceea ce va conduce la consolidarea i dezvoltarea economiei de pia  în 

România, una din principalele cerin e impuse României în procesul de aderare la Uniunea 
European ,   
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia României, republicat ,   
 
    Guvernul României adopt  prezenta ordonan  de urgen .   
 
   Art. I. -  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific  i se 
completeaz  dup  cum urmeaz :   
   1. Articolul 17 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 17   Cotele de impozitare   
    Cota de impozit pe profit care se aplic  asupra profitului impozabil este de 16%, cu excep iile 
prev zute la art. 38."   
   11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urm torul cuprins:   
   «(3) Contribuabilii care au optat pân  la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, 
pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe m sur  ce ratele 
devin scadente, beneficiaz  în continuare de aceast  facilitate pe durata derul rii contractelor 
respective; cheltuielile corespunz toare sunt deductibile la acelea i termene scadente, propor ional cu 
valoarea ratei înregistrate în valoarea total  a contractului.»   
   12. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrog .   
   13. La alineatul (4) al articolului 21, dup  litera r) se introduce litera s) cu urm torul cuprins:   
   «s) cheltuielile cu taxele i cotiza iile c tre organiza iile neguvernamentale sau asocia iile 
profesionale, altele decât cele prev zute la alin. (2) lit. g) i m).»   
   14. Alineatul (12) al articolului 24 va avea urm torul cuprins:   
   «(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de inven ie 
amortizabile i care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a 
acestora conform prevederilor legale, la data punerii în func iune a mijlocului fix sau a brevetului de 
inven ie, pân  la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obliga ia s  p streze în patrimoniu aceste 
mijloace fixe amortizabile cel pu in o perioad  egal  cu jum tate din durata lor normal  de utilizare. În 
cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaz  i 
se stabilesc dobânzi i penalit i de întârziere de la data aplic rii facilit ii respective, potrivit legii.»   
   15. Alineatul (5) al articolului 30 se abrog .   
   16. La titlul II, capitolul IV se abrog .   
   2. TITLUL III - Impozitul pe venit va avea urm torul cuprins:   
 

" TITLUL III 
Impozitul pe venit   

 
CAPITOLUL I 

Dispozi ii generale   
 
   ART. 39   Contribuabili   
    Urm toarele persoane datoreaz  plata impozitului conform prezentului titlu i sunt numite în 
continuare contribuabili:   
   a) persoanele fizice rezidente;   
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   b) persoanele fizice nerezidente care desf oar  o activitate independent  prin intermediul unui 
sediu permanent în România;   
   c) persoanele fizice nerezidente care desf oar  activit i dependente în România;   
   d) persoanele fizice nerezidente care ob in venituri prev zute la art. 89.   
   ART. 40   Sfera de cuprindere a impozitului   
   (1) Impozitul prev zut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplic  
urm toarelor venituri:   
   a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor ob inute din 
orice surs , atât din România, cât i din afara României;   
   b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prev zute la lit. a), numai veniturilor 
ob inute din România, care sunt impuse la nivelul fiec rei surse din categoriile de venituri prev zute la 
art. 41;   
   c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desf oar  activitate independent  prin intermediul 
unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;   
   d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desf oar  activitate dependent  în România, 
venitului salarial net din aceast  activitate dependent ;   
   e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care ob in veniturile prev zute la art. 39 lit. d), venitului 
determinat conform regulilor prev zute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.   
   (2) Persoanele fizice care îndeplinesc condi iile de reziden  prev zute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) 
sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile ob inute din orice 
surs , atât din România, cât i din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.   
   Art. 41   Categorii de venituri supuse impozitului pe venit   
    Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt 
urm toarele:   
   a) venituri din activit i independente, definite conform art. 46;   
   b) venituri din salarii, definite conform art. 55;   
   c) venituri din cedarea folosin ei bunurilor, definite conform art. 61;   
   d) venituri din investi ii, definite conform art. 65;   
   e) venituri din pensii, definite conform art. 68;   
   f) venituri din activit i agricole, definite conform art. 71;   
   g) venituri din premii i din jocuri de noroc, definite conform art. 75;   
   h) venituri din transferul propriet ilor imobiliare, definite conform art. 771;   
   i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.   
   ART. 42   Venituri neimpozabile   
    În în elesul impozitului pe venit, urm toarele venituri nu sunt impozabile:   
   a) ajutoarele, indemniza iile i alte forme de sprijin cu destina ie special , acordate din bugetul de 
stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale i din alte fonduri 
publice, precum i cele de aceea i natur  primite de la alte persoane, cu excep ia indemniza iilor 
pentru incapacitate temporar  de munc . Nu sunt venituri impozabile indemniza iile pentru: risc 
maternal, maternitate, cre terea copilului i îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;   
   b) sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri, sume asigurate, precum i 
orice alte drepturi, cu excep ia câ tigurilor primite de la societ ile de asigur ri ca urmare a 
contractului de asigurare încheiat între p r i, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri 
impozabile desp gubirile în bani sau în natur  primite de c tre o persoan  fizic  ca urmare a unui 
prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv desp gubirile reprezentând daunele morale;   
   c) sumele primite drept desp gubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamit ilor naturale, 
precum i pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;   
   d) pensiile pentru invalizii de r zboi, orfanii, v duvele/v duvii de r zboi, sumele fixe pentru îngrijirea 
pensionarilor care au fost încadra i în gradul I de invaliditate, precum i pensiile, altele decât pensiile 
pl tite din fonduri constituite prin contribu ii obligatorii la un sistem de asigur ri sociale, inclusiv cele 
din scheme facultative de pensii ocupa ionale i cele finan ate de la bugetul de stat;   
   e) contravaloarea cupoanelor ce reprezint  bonuri de valoare care se acord  cu titlu gratuit 
persoanelor fizice conform dispozi iilor legale în vigoare;   
   f) sumele sau bunurile primite sub form  de sponsorizare sau mecenat;   
   g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile i 
mobile din patrimoniul personal, altele decât câ tigurile din transferul titlurilor de valoare, precum i 
altele decât cele definite la cap. VIII1;   
   h) drepturile în bani i în natur  primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studen ii i 
elevii unit ilor de înv mânt din sectorul de ap rare na ional , ordine public  i siguran  na ional  i 
persoanele civile, precum i cele ale grada ilor i solda ilor concentra i sau mobiliza i;   
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   i) bursele primite de persoanele care urmeaz  orice form  de colarizare sau perfec ionare în cadru 
institu ionalizat;   
   j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mo tenire i dona ie;   
   k) veniturile din agricultur  i silvicultur , cu excep ia celor prev zute la art. 71;   
   l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice i ai posturilor consulare pentru activit ile 
desf urate în România în calitatea lor oficial , în condi ii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale 
ale dreptului interna ional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;   
   m) veniturile nete în valut  primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i institutelor 
culturale ale României amplasate în str in tate, în conformitate cu legisla ia în vigoare;   
   n) veniturile primite de oficialii organismelor i organiza iilor interna ionale din activit ile desf urate 
în România în calitatea lor oficial , cu condi ia ca pozi ia acestora, de oficial, s  fie confirmat  de 
Ministerul Afacerilor Externe;   
   o) veniturile primite de cet eni str ini pentru activitatea de consultan  desf urat  în România, în 
conformitate cu acordurile de finan are nerambursabil  încheiate de România cu alte state, cu 
organisme interna ionale i organiza ii neguvernamentale;   
   p) veniturile primite de cet eni str ini pentru activit i desf urate în România, în calitate de 
coresponden i de pres , cu condi ia reciprocit ii acordate cet enilor români pentru venituri din astfel 
de activit i i cu condi ia ca pozi ia acestor persoane s  fie confirmat  de Ministerul Afacerilor 
Externe;   
   q) sumele reprezentând diferen a de dobând  subven ionat  pentru creditele primite în conformitate 
cu legisla ia în vigoare;   
   r) subven iile primite pentru achizi ionarea de bunuri, dac  subven iile sunt acordate în conformitate 
cu legisla ia în vigoare;   
   s) veniturile reprezentând avantaje în bani i/sau în natur  primite de persoanele cu handicap, 
veteranii de r zboi, invalizii i v duvele de r zboi, accidenta ii de r zboi în afara serviciului ordonat, 
persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurat  cu începere de la 6 martie 1945, 
cele deportate în str in tate ori constituite în prizonieri, urma ii eroilor-martiri, r ni ilor, lupt torilor 
pentru victoria Revolu iei din decembrie 1989, precum i persoanele persecutate din motive etnice de 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân  la 6 martie 1945;   
   t) premiile ob inute de sportivii medalia i la campionatele mondiale, europene i la jocurile olimpice. 
Nu sunt venituri impozabile premiile, primele i indemniza iile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, 
tehnicienilor i altor speciali ti, prev zu i în legisla ia în materie, în vederea realiz rii obiectivelor de 
înalt  performan : clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele 
mondiale i jocurile olimpice, precum i calificarea i participarea la turneele finale ale campionatelor 
mondiale i europene, prima grup  valoric , precum i la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. 
Nu sunt venituri impozabile primele i indemniza iile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, 
tehnicienilor i altor speciali ti, prev zu i de legisla ia în materie, în vederea preg tirii i particip rii la 
competi iile interna ionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;   
   u) premiile i alte drepturi sub form  de cazare, mas , transport i altele asemenea, ob inute de 
elevi i studen i în cadrul competi iilor interne i interna ionale, inclusiv elevi i studen i nereziden i în 
cadrul competi iilor desf urate în România;   
   v) prima de stat acordat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea i 
creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modific rile i complet rile ulterioare;   
   x) alte venituri care nu sunt impozabile, a a cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.   
   ART. 43   Cotele de impozitare   
   (1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:   
   a) activit i independente;   
   b) salarii;   
   c) cedarea folosin ei bunurilor;   
   d) pensii;   
   e) activit i agricole;   
   f) premii;   
   g) alte surse   
    este de 16% aplicat  asupra venitului impozabil corespunz tor fiec rei surse din categoria 
respectiv .   
   (2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prev zute în categoriile de venituri din 
investi ii, din jocuri de noroc i din transferul propriet ilor imobiliare.   
   ART. 44   Perioada impozabil    
   (1) Perioada impozabil  este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.   
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   (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), perioada impozabil  este inferioar  anului calendaristic, 
în situa ia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.   
   ART. 45   Stabilirea deducerilor personale i a sumelor fixe   
   (1) Deducerea personal , precum i celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al 
ministrului finan elor publice.   
   (2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul c  frac iunile sub 100.000 lei 
se majoreaz  la 100.000 lei.   
 

CAPITOLUL II 
Venituri din activit i independente   

 
   ART. 46   Definirea veniturilor din activit i independente   
   (1) Veniturile din activit i independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere i 
veniturile din drepturi de proprietate intelectual , realizate în mod individual i/sau într-o form  de 
asociere, inclusiv din activit i adiacente.   
   (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comer  ale contribuabililor, din 
prest ri de servicii, altele decât cele prev zute la alin. (3), precum i din practicarea unei meserii.   
   (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile ob inute din exercitarea profesiilor medicale, de 
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de 
plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desf urate în mod 
independent, în condi iile legii.   
   (4) Veniturile din valorificarea sub orice form  a drepturilor de proprietate intelectual  provin din 
brevete de inven ie, desene i modele, mostre, m rci de fabric  i de comer , procedee tehnice, know-
how, din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de autor i altele asemenea.   
   ART. 47   Venituri neimpozabile   
   (1) Nu sunt venituri impozabile:   
   a) veniturile ob inute prin aplicarea efectiv  în ar  de c tre titular sau, dup  caz, de c tre licen ia ii 
acestuia a unei inven ii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, dup  caz, 
aplicarea procedeului, în primii 5 ani de la prima aplicare, calcula i de la data începerii aplic rii i 
cuprin i în perioada de valabilitate a brevetului;   
   b) venitul ob inut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.   
   (2) De prevederile alin. (1) beneficiaz  persoanele fizice care exploateaz  inven ia, respectiv titularul 
brevetului aplicat.   
   ART. 48   Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit i independente, determinat pe 
baza contabilit ii în partid  simpl    
   (1) Venitul net din activit i independente se determin  ca diferen  între venitul brut i cheltuielile 
aferente realiz rii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid  simpl , cu 
excep ia prevederilor art. 49 i 50.   
   (2) Venitul brut cuprinde:   
   a) sumele încasate i echivalentul în lei al veniturilor în natur  din desf urarea activit ii;   
   b) veniturile sub form  de dobânzi din crean e comerciale sau din alte crean e utilizate în leg tur  cu 
o activitate independent ;   
   c) câ tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independent , 
inclusiv contravaloarea bunurilor r mase dup  încetarea definitiv  a activit ii;   
   d) veniturile din angajamentul de a nu desf ura o activitate independent  sau de a nu concura cu o 
alt  persoan ;   
   e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat  ap rute în leg tur  cu o activitate 
independent .   
   (3) Nu sunt considerate venituri brute:   
   a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur  f cute la începerea unei 
activit i sau în cursul desf ur rii acesteia;   
   b) sumele primite sub form  de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau 
juridice;   
   c) sumele primite ca desp gubiri;   
   d) sumele sau bunurile primite sub form  de sponsoriz ri, mecenat sau dona ii.   
   (4) Condi iile generale pe care trebuie s  le îndeplineasc  cheltuielile aferente veniturilor, pentru a 
putea fi deduse, sunt:   
   a) s  fie efectuate în cadrul activit ilor desf urate în scopul realiz rii venitului, justificate prin 
documente;   
   b) s  fie cuprinse în cheltuielile exerci iului financiar al anului în cursul c ruia au fost pl tite;   
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   c) s  respecte regulile privind amortizarea, prev zute în titlul II, dup  caz;   
   d) cheltuielile cu primele de asigurare s  fie efectuate pentru:   
   1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;   
   2. activele ce servesc ca garan ie bancar  pentru creditele utilizate în desf urarea activit ii pentru 
care este autorizat contribuabilul;   
   3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;   
   4. persoane care ob in venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu 
condi ia impozit rii sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul pl ii 
de c tre suportator.   
   (5) Urm toarele cheltuieli sunt deductibile limitat:   
   a) cheltuielile de sponsorizare i mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza 
de calcul determinat  conform alin. (6);   
   b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinat  conform alin. (6);   
   c) suma cheltuielilor cu indemniza ia pl tit  pe perioada deleg rii i deta rii în alt  localitate, în ar  
i în str in tate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu iile 

publice;   
   d) cheltuielile sociale, în limita sumei ob inute prin aplicarea unei cote de pân  la 2% la fondul de 
salarii realizat anual;   
   e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prev zute de actele normative în materie;   
   f) cheltuielile reprezentând tichetele de mas  acordate de angajatori, potrivit legii;   
   g) contribu iile efectuate în numele angaja ilor la scheme facultative de pensii ocupa ionale, în 
conformitate cu legisla ia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoan ;   
   h) prima de asigurare pentru asigur rile private de s n tate, în limita echivalentului în lei a 200 euro 
anual pentru o persoan ;   
   i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent , cât i în scopul personal al contribuabilului 
sau asocia ilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial  care este aferent  activit ii 
independente;   
   j) cheltuielile reprezentând contribu ii sociale obligatorii pentru salaria i i contribuabili, inclusiv cele 
pentru asigurarea de accidente de munc  i boli profesionale, potrivit legii;   
   k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice i juridice, utilizate în desf urarea 
activit ii, pe baza contractului încheiat între p r i, în limita nivelului dobânzii de referin  a B ncii 
Na ionale a României;   
   l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de 
leasing opera ional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobânzile pentru contractele de leasing 
financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind opera iunile de leasing i societ ile de 
leasing;   
   m) cotiza ii pl tite la asocia iile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinat  conform 
alin. (6).   
   n) cheltuielile reprezentând contribu iile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organiza iilor 
profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.   
   (6) Baza de calcul se determin  ca diferen  dintre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele decât 
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol i cotiza iile pl tite la asocia iile 
profesionale.   
   (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:   
   a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;   
   b) cheltuielile corespunz toare veniturilor neimpozabile ale c ror surse se afl  pe teritoriul României 
sau în str in tate;   
   c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în 
str in tate;   
   d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prev zute la alin. (4) lit. d) i la alin. (5) lit. 
h);   
   e) dona ii de orice fel;   
   f) amenzile, confisc rile, dobânzile, penalit ile de întârziere i penalit ile datorate autorit ilor 
române i str ine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele pl tite conform clauzelor din contractele 
comerciale;   
   g) ratele aferente creditelor angajate;   
   h) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achizi ionarea de imobiliz ri corporale de natura 
mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprins  în valoarea de intrare a imobiliz rii corporale, 
potrivit prevederilor legale;   
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   i) cheltuielile de achizi ionare sau de fabricare a bunurilor i a drepturilor amortizabile din Registrul-
inventar;   
   j) cheltuielile privind bunurile constatate lips  din gestiune sau degradate i neimputabile, dac  
inventarul nu este acoperit de o poli  de asigurare;   
   k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a înc lc rii dispozi iilor legale în vigoare;   
   l) impozitul pe venit suportat de pl titorul venitului în contul beneficiarilor de venit;   
   m) alte sume prev zute prin legisla ia în vigoare.   
   (8) Contribuabilii care ob in venituri din activit i independente sunt obliga i s  organizeze i s  
conduc  contabilitate în partid  simpl , cu respectarea reglement rilor în vigoare privind eviden a 
contabil , i s  completeze Registrul-jurnal de încas ri i pl i, Registrul-inventar i alte documente 
contabile prev zute de legisla ia în materie.   
   (9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile i drepturile aferente desf ur rii activit ii.   
   ART. 49   Stabilirea venitului net anual din activit i independente pe baza normelor de venit   
   (1) Venitul net dintr-o activitate independent , care este desemnat  conform alin. (2) i care este 
desf urat  de c tre contribuabil, individual, f r  salaria i, se determin  pe baza normelor de venit.   
   (2) Ministerul Finan elor Publice elaboreaz  normele care con in nomenclatorul activit ilor pentru 
care venitul net se stabile te pe baz  de norme de venit i precizeaz  regulile care se utilizeaz  
pentru stabilirea acestor norme de venit.   
   (3) Direc iile generale ale finan elor publice teritoriale au obliga ia de a stabili i publica anual 
normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a anului în care urmeaz  a se aplica normele 
respective.   
   (4) În cazul în care un contribuabil desf oar  o activitate independent  pe perioade mai mici decât 
anul calendaristic, norma de venit aferent  acelei activit i se corecteaz  astfel încât s  reflecte 
perioada de an calendaristic în care a fost desf urat  activitatea respectiv .   
   (5) Dac  un contribuabil desf oar  dou  sau mai multe activit i desemnate, venitul net din aceste 
activit i se stabile te pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activit i.   
   (6) În cazul în care un contribuabil desf oar  o activitate din cele prev zute la alin. (1) i o alt  
activitate care nu este prev zut  la alin. (1), atunci venitul net din activit ile independente desf urate 
de contribuabil se determin  pe baza contabilit ii în partid  simpl , conform art. 48.   
   (7) Dac  un contribuabil desf oar  activitate de transport de persoane i de bunuri în regim de taxi 
i desf oar  i o alt  activitate independent , atunci venitul net din activit ile independente 

desf urate de contribuabil se determin  pe baza datelor din contabilitatea în partid  simpl , conform 
art. 48. În acest caz, venitul net din aceste activit i nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza 
normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice i de bunuri în regim de taxi.   
   (8) Contribuabilii care desf oar  activit i pentru care venitul net se determin  pe baz  de norme 
de venit nu au obliga ia s  organizeze i s  conduc  contabilitate în partid  simpl  pentru activitatea 
respectiv .   
   ART. 50   Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectual    
   (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectual  se stabile te prin sc derea din venitul brut a 
urm toarelor cheltuieli:   
   a) o cheltuial  deductibil  egal  cu 40% din venitul brut;   
   b) contribu iile sociale obligatorii pl tite.   
   (2) În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucr ri de art  monumental , venitul net se 
stabile te prin deducerea din venitul brut a urm toarelor cheltuieli:   
   a) o cheltuial  deductibil  egal  cu 50% din venitul brut;   
   b) contribu iile sociale obligatorii pl tite.   
   (3) În cazul exploat rii de c tre mo tenitori a drepturilor de proprietate intelectual , precum i în 
cazul remunera iei reprezentând dreptul de suit  i al remunera iei compensatorii pentru copia privat , 
venitul net se determin  prin sc derea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune 
colectiv  sau altor pl titori de asemenea venituri, potrivit legii, f r  aplicarea cotei forfetare de 
cheltuieli prev zute la alin. (1) i (2).   
   (4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectual , contribuabilii vor 
completa numai partea din Registrul-jurnal de încas ri i pl i referitoare la încas ri. Aceast  
reglementare este op ional  pentru cei care consider  c  î i pot îndeplini obliga iile declarative direct 
pe baza documentelor emise de pl titorul de venit. Ace ti contribuabili au obliga ia s  arhiveze i s  
p streze documentele justificative cel pu in în limita termenului de prescrip ie prev zut de lege.   
   ART. 51   Op iunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partid  
simpl    
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   (1) Contribuabilii care ob in venituri din activit i independente, impu i pe baz  de norme de venit, 
precum i cei care ob in venituri din drepturi de proprietate intelectual  au dreptul s  opteze pentru 
determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 48.   
   (2) Op iunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partid  simpl  este 
obligatorie pentru contribuabil pe o perioad  de 2 ani fiscali consecutivi i se consider  reînnoit  
pentru o nou  perioad  dac  nu se depune o cerere de renun are de c tre contribuabil.   
   (3) Cererea de op iune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal 
competent pân  la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desf urat activitate i 
în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activit ii, în cazul contribuabililor 
care încep activitatea în cursul anului fiscal.   
   ART. 52   Re inerea la surs  a impozitului reprezentând pl i anticipate pentru unele venituri din 
activit i independente   
   (1) Pl titorii urm toarelor venituri au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira impozit prin 
re inere la surs , reprezentând pl i anticipate, din veniturile pl tite:   
   a) venituri din drepturi de proprietate intelectual ;   
   b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consigna ie;   
   c) venituri din activit i desf urate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;   
   d) venituri din activit i desf urate în baza contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului 
civil;   
   e) venituri din activitatea de expertiz  contabil  i tehnic , judiciar  i extrajudiciar ;   
   f) venitul ob inut de o persoan  fizic  dintr-o asociere cu o persoan  juridic  contribuabil, potrivit 
titlului IV, care nu genereaz  o persoan  juridic .   
   (2) Impozitul ce trebuie re inut se stabile te dup  cum urmeaz :   
   a) în cazul veniturilor prev zute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cot  de impunere de 10% la venitul 
brut;   
   b) în cazul veniturilor prev zute la alin. (1) lit. f), aplicând cota de impunere prev zut  pentru 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;   
   (3) Impozitul ce trebuie re inut se vireaz  la bugetul de stat pân  la data de 25 inclusiv a lunii 
urm toare celei în care a fost pl tit venitul, cu excep ia impozitului aferent veniturilor prev zute la alin. 
(1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV.   
   ART. 53   Pl i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit i independente   
    Un contribuabil care desf oar  o activitate independent  are obliga ia s  efectueze pl i anticipate 
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excep ia veniturilor prev zute la 
art. 52, pentru care plata anticipat  se efectueaz  prin re inere la surs .   
   ART. 54   Impozitarea venitului net din activit i independente   
    Venitul net din activit i independente se impoziteaz  potrivit prevederilor capitolul X din prezentul 
titlu.   
 

CAPITOLUL III 
Venituri din salarii   

 
   ART. 55   Definirea veniturilor din salarii   
   (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani i/sau în natur  ob inute de o 
persoan  fizic  ce desf oar  o activitate în baza unui contract individual de munc  sau a unui statut 
special prev zut de lege, indiferent de perioada la care se refer , de denumirea veniturilor ori de 
forma sub care ele se acord , inclusiv indemniza iile pentru incapacitate temporar  de munc .   
   (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:   
   a) indemniza iile din activit i desf urate ca urmare a unei func ii de demnitate public , stabilite 
potrivit legii;   
   b) indemniza iile din activit i desf urate ca urmare a unei func ii alese în cadrul persoanelor 
juridice f r  scop lucrativ;   
   c) drepturile de sold  lunar , indemniza iile, primele, premiile, sporurile i alte drepturi ale 
personalului militar, acordate potrivit legii;   
   d) indemniza ia lunar  brut , precum i suma din profitul net, cuvenite administratorilor la 
companii/societ i na ionale, societ i comerciale la care statul sau o autoritate a administra iei publice 
locale este ac ionar majoritar, precum i la regiile autonome;   
   e) sumele primite de membrii fondatori ai societ ilor comerciale constituite prin subscrip ie public ;   
   f) sumele primite de reprezentan ii în adunarea general  a ac ionarilor, în consiliul de administra ie, 
în comitetul de direc ie i în comisia de cenzori;   
   g) sumele primite de reprezentan ii în organisme tripartite, potrivit legii;   
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   h) indemniza ia lunar  a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declara ia de asigur ri sociale;   
   i) sumele acordate de organiza ii nonprofit i de alte entit i nepl titoare de impozit pe profit, peste 
limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemniza ia primit  pe perioada deleg rii i deta rii în alt  
localitate, în ar  i în str in tate, în interesul serviciului, pentru salaria ii din institu iile publice;   
   j) indemniza ia administratorilor, precum i suma din profitul net cuvenite administratorilor societ ilor 
comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea general  a ac ionarilor;   
   k) orice alte sume sau avantaje de natur  salarial  ori asimilate salariilor.   
   (3) Avantajele, cu excep ia celor prev zute la alin. (4), primite în leg tur  cu o activitate dependent  
includ, îns  nu sunt limitate la:   
   a) utilizarea oric rui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop 
personal, cu excep ia deplas rii pe distan  dus-întors de la domiciliu la locul de munc ;   
   b) cazare, hran , îmbr c minte, personal pentru munci casnice, precum i alte bunuri sau servicii 
oferite gratuit sau la un pre  mai mic decât pre ul pie ei;   
   c) împrumuturi nerambursabile;   
   d) anularea unei crean e a angajatorului asupra angajatului;   
   e) abonamentele i costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;   
   f) permise de c l torie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;   
   g) primele de asigurare pl tite de c tre suportator pentru salaria ii proprii sau alt beneficiar de 
venituri din salarii, la momentul pl ii primei respective, altele decât cele obligatorii.   
   (4) Urm toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale i nu sunt impozabile, în în elesul 
impozitului pe venit:   
   a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospod riile proprii ca urmare a 
calamit ilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave i incurabile, ajutoarele pentru na tere, veniturile 
reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salaria ilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea 
transportului la i de la locul de munc  al salariatului, costul presta iilor pentru tratament i odihn , 
inclusiv transportul pentru salaria ii proprii i membrii de familie ai acestora, acordate de angajator 
pentru salaria ii proprii sau alte persoane, astfel cum este prev zut în contractul de munc .   
    Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angaja ilor, cu ocazia Pa telui, zilei de 
1 iunie, Cr ciunului i a s rb torilor similare ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite 
angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în m sura în care valoarea cadoului oferit 
fiec rei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu dep e te 1.500.000 lei.   
    Nu sunt incluse în veniturile salariale i nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prev zute 
mai sus, realizate de persoane fizice, dac  aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale i 
finan ate din buget;   
   b) tichetele de mas  i drepturile de hran  acordate de angajatori angaja ilor, în conformitate cu 
legisla ia în vigoare;   
   c) contravaloarea folosin ei locuin ei de serviciu sau a locuin ei din incinta unit ii, potrivit reparti iei 
de serviciu, numirii conform legii sau specificit ii activit ii prin cadrul normativ specific domeniului de 
activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de ap rare na ional , ordine public  i 
siguran  na ional , precum i compensarea diferen ei de chirie, suportat  de persoana fizic , 
conform legilor speciale;   
   d) cazarea i contravaloarea chiriei pentru locuin ele puse la dispozi ia oficialit ilor publice, a 
angaja ilor consulari i diplomatici care lucreaz  în afara rii, în conformitate cu legisla ia în vigoare;   
   e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protec ie i de lucru, a 
alimenta iei de protec ie, a medicamentelor i materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de 
protec ie a muncii, precum i a uniformelor obligatorii i a drepturilor de echipament, ce se acord  
potrivit legisla iei în vigoare;   
   f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angaja ii î i au 
domiciliul i localitatea unde se afl  locul de munc  al acestora, la nivelul unui abonament lunar, 
pentru situa iile în care nu se asigur  locuin  sau nu se suport  contravaloarea chiriei, conform legii;   
   g) sumele primite de angaja i pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare a indemniza iei 
primite pe perioada deleg rii i deta rii în alt  localitate, în ar  i în str in tate, în interesul 
serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice f r  scop 
patrimonial i de alte entit i nepl titoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemniza ia 
acordat  salaria ilor din institu iile publice;   
   h) sumele primite, potrivit dispozi iilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul 
serviciului;   
   i) indemniza iile de instalare ce se acord  o singur  dat , la încadrarea într-o unitate situat  într-o 
alt  localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dup  absolvirea studiilor, în limita unui 
salariu de baz  la angajare, precum i indemniza iile de instalare i mutare acordate, potrivit legilor 
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speciale, personalului din institu iile publice i celor care î i stabilesc domiciliul în localit i din zone 
defavorizate, stabilite potrivit legii, în care î i au locul de munc ;   
   j) sumele reprezentând pl ile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, 
primite de persoanele ale c ror contracte individuale de munc  au fost desf cute ca urmare a 
concedierilor colective, precum i sumele reprezentând pl ile compensatorii, calculate pe baza 
salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de ap rare na ional , ordine 
public  i siguran  na ional  la încetarea raporturilor de munc  sau de serviciu, ca urmare a nevoilor 
de reducere i de restructurare, acordate potrivit legii;   
   k) sumele reprezentând pl ile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate 
personalului militar trecut în rezerv  sau al c rui contract înceteaz  ca urmare a nevoilor de reducere 
i de restructurare, precum i ajutoarele stabilite în raport cu solda lunar  net , acordate acestuia la 

trecerea în rezerv  sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condi iile 
de pensie, precum i ajutoare sau pl i compensatorii primite de poli i ti afla i în situa ii similare, al 
c ror cuantum se determin  în raport cu salariul de baz  lunar net, acordate potrivit legisla iei în 
materie;   
   k1) veniturile din salarii realizate de c tre persoanele fizice cu handicap grav i accentuat, încadrate 
cu contract individual de munc ;   
   l) veniturile din salarii, ca urmare a activit ii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în 
activitatea de crea ie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, 
solidarit ii sociale i familiei, al ministrului comunica iilor i tehnologiei informa iei i al ministrului 
finan elor publice;   
   m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activit i dependente desf urate într-un 
stat str in, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excep ie veniturile salariale pl tite 
de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în 
România, care sunt impozabile indiferent de perioada de desf urare a activit ii în str in tate;   
   n) cheltuielile efectuate de angajator pentru preg tirea profesional  i perfec ionarea angajatului 
legat  de activitatea desf urat  de acesta pentru angajator;   
   o) costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, 
efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;   
   p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angaj rii i implicit la momentul 
acord rii;   
   r) diferen a favorabil  dintre dobânda preferen ial  stabilit  prin negociere i dobânda practicat  pe 
pia , pentru credite i depozite.   
   (5) Avantajele primite în bani i în natur  i imputate salariatului în cauz  nu se impoziteaz .   
   ART. 56   Deducere personal    
   (1) Persoanele fizice prev zute la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul 
net lunar din salarii a unei sume sub form  de deducere personal , acordat  pentru fiecare lun  a 
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afl  func ia de baz .   
   (2) Deducerea personal  se acord  pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pân  la 
10.000.000 lei inclusiv, astfel:   
   - pentru contribuabilii care nu au persoane în între inere - 2.500.000 lei;   
   - pentru contribuabilii care au o persoan  în între inere - 3.500.000 lei;   
   - pentru contribuabilii care au dou  persoane în între inere - 4.500.000 lei;   
   - pentru contribuabilii care au trei persoane în între inere - 5.500.000 lei;   
   - pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în între inere - 6.500.000 lei.   
    Pentru contribuabilii care realizeaz  venituri brute lunare din salarii cuprinse între 10.000.001 lei i 
30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fa  de cele de mai sus i se stabilesc 
prin ordin al ministrului finan elor publice.   
    Pentru contribuabilii care realizeaz  venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se 
acord  deducerea personal .   
   (3) Persoana în între inere poate fi so ia/so ul, copiii sau al i membri de familie, rudele 
contribuabilului sau ale so ului/so iei acestuia pân  la gradul al doilea inclusiv, ale c rei venituri, 
impozabile i neimpozabile, nu dep esc 2.500.000 lei lunar.   
   (4) În cazul în care o persoan  este între inut  de mai mul i contribuabili, suma reprezentând 
deducerea personal  se atribuie unui singur contribuabil, conform în elegerii între p r i.   
   (5) Copiii minori, în vârst  de pân  la 18 ani împlini i, ai contribuabilului sunt considera i între inu i.   
   (6) Suma reprezentând deducerea personal  se acord  pentru persoanele aflate în între inerea 
contribuabilului, pentru acea perioad  impozabil  din anul fiscal în care acestea au fost între inute. 
Perioada se rotunje te la luni întregi în favoarea contribuabilului.   
   (7) Nu sunt considerate persoane aflate în între inere:   
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   a) persoanele fizice care de in terenuri agricole i silvice în suprafa  de peste 10.000 mp în zonele 
colinare i de es i de peste 20.000 m2 în zonele montane;   
   b) persoanele fizice care ob in venituri din cultivarea i din valorificarea florilor, legumelor i 
zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri i/sau în sistem irigat, din cultivarea 
i din valorificarea arbu tilor, plantelor decorative i ciupercilor, precum i din exploatarea pepinierelor 

viticole i pomicole, indiferent de suprafa .   
   (8) Deducerea personal  determinat  potrivit prezentului articol nu se acord  personalului trimis în 
misiune permanent  în str in tate, potrivit legii.   
   ART. 57   Determinarea impozitului pe venitul din salarii   
   (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz  un impozit lunar, final, care se calculeaz  i se re ine 
la surs  de c tre pl titorii de venituri.   
   (2) Impozitul lunar prev zut la alin. (1) se determin  astfel:   
   a) la locul unde se afl  func ia de baz , prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul 
determinate ca diferen  între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a 
contribu iilor obligatorii aferente unei luni, i urm toarele:   
   - deducerea personal  acordat  pentru luna respectiv ;   
   - cotiza ia sindical  pl tit  în luna respectiv ;   
   - contribu iile la schemele facultative de pensii ocupa ionale, astfel încât la nivelul anului s  nu se 
dep easc  echivalentul în lei a 200 euro;   
   b) pentru veniturile ob inute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul 
determinate ca diferen  între venitul brut i contribu iile obligatorii pe fiecare loc de realizare a 
acestora;   
   (3) Pl titorul este obligat s  determine valoarea total  a impozitului anual pe veniturile din salarii, 
pentru fiecare contribuabil.   
   (4) Contribuabilii pot dispune asupra destina iei unei sume reprezentând pân  la 2% din impozitul 
stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entit ilor nonprofit care se înfiin eaz  i func ioneaz  potrivit 
legii.   
   (5) Obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii acestei sume prev zute la alin. (4) revine organului fiscal 
competent.   
   (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) i (5) se stabile te prin ordin al ministrului finan elor 
publice.   
   ART. 58   Termen de plat  a impozitului   
    Pl titorii de salarii i de venituri asimilate salariilor au obliga ia de a calcula i de a re ine impozitul 
aferent veniturilor fiec rei luni la data efectu rii pl ii acestor venituri, precum i de a-l vira la bugetul 
de stat pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se pl tesc aceste venituri.   
   ART. 59   Fi e fiscale   
   (1) Informa iile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fi ele fiscale.   
   (2) Pl titorul de venituri are obliga ia s  completeze formularele prev zute la alin. (1), pe întreaga 
durat  de efectuare a pl ii salariilor. Pl titorul este obligat s  p streze fi ele fiscale pe întreaga durat  
a angaj rii i s  transmit  organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pân  în ultima zi a 
lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul i con inutul formularelor se aprob  
prin ordin al ministrului finan elor publice.   
   ART. 60   Plata impozitului pentru anumite venituri salariale   
   (1) Contribuabililor care î i desf oar  activitatea în România i care ob in venituri sub form  de 
salarii din str in tate, precum i persoanelor fizice române care ob in venituri din salarii, ca urmare a 
activit ii desf urate la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate în România, le sunt 
aplicabile prevederile prezentului articol.   
   (2) Orice contribuabil prev zut la alin. (1) are obliga ia de a declara i de a pl ti impozit lunar la 
bugetul de stat, pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care s-a realizat venitul, 
direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabile te potrivit art. 57.   
   (3) Misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate în România, precum i reprezentan ele 
organismelor interna ionale ori reprezentan ele societ ilor comerciale i ale organiza iilor economice 
str ine, autorizate potrivit legii s  î i desf oare activitatea în România, pot opta ca pentru angaja ii 
acestora, care realizeaz  venituri din salarii impozabile în România, s  îndeplineasc  obliga iile privind 
calculul, re inerea i virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplic  
contribuabililor în cazul în care op iunea de mai sus este formulat .   
   (4) Persoana fizic , juridic  sau orice alt  entitate la care contribuabilul î i desf oar  activitatea 
potrivit alin. (1) este obligat  s  ofere informa ii organului fiscal competent referitoare la data începerii 
desf ur rii activit ii de c tre contribuabil i, respectiv, a încet rii acesteia, în termen de 15 zile de la 
data producerii evenimentului.   
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CAPITOLUL IV 

Venituri din cedarea folosin ei bunurilor   
 
   ART. 61   Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosin ei bunurilor   
    Veniturile din cedarea folosin ei bunurilor sunt veniturile, în bani i/sau în natur , provenind din 
cedarea folosin ei bunurilor mobile i imobile, ob inute de c tre proprietar, uzufructuar sau alt de in tor 
legal, altele decât veniturile din activit i independente.   
   ART. 62   Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin ei bunurilor   
   (1) Venitul brut reprezint  totalitatea sumelor în bani i/sau echivalentul în lei al veniturilor în natur  
i se stabile te pe baza chiriei sau a arendei prev zute în contractul încheiat între p r i pentru fiecare 

an fiscal, indiferent de momentul încas rii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaz  cu valoarea 
cheltuielilor ce cad, conform dispozi iilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui 
de in tor legal, dac  sunt efectuate de cealalt  parte contractant . În cazul în care arenda se exprim  
în natur , evaluarea în lei se va face pe baza pre urilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 
hot râri ale consiliilor jude ene i, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucure ti, ca 
urmare a propunerilor direc iilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, P durilor i 
Dezvolt rii Rurale, hot râri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hot râri se 
transmit în cadrul aceluia i termen direc iilor generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului 
Bucure ti, pentru a fi comunicate unit ilor fiscale din subordine.   
   (2) Venitul net din cedarea folosin ei bunurilor se stabile te prin deducerea din venitul brut a 
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.   
   (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1) i (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului 
net din cedarea folosin ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid  simpl .   
   (4) Dispozi iile privind op iunea prev zut  la art. 51 alin. (2) i (3) se aplic  i în cazul contribuabililor 
men iona i la alin. (3).   
   ART. 63   Pl i anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosin ei bunurilor   
    Un contribuabil care realizeaz  venituri din cedarea folosin ei bunurilor pe parcursul unui an, cu 
excep ia veniturilor din arendare, datoreaz  pl i anticipate în contul impozitului pe venit c tre bugetul 
de stat, conform art. 82.   
   ART. 64   Impozitarea venitului net din cedarea folosin ei bunurilor   
    Venitul net din cedarea folosin ei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.   
 

CAPITOLUL V 
Venituri din investi ii   

 
   ART. 65   Definirea veniturilor din investi ii   
   (1) Veniturile din investi ii cuprind:   
   a) dividende;   
   b) venituri impozabile din dobânzi;   
   c) câ tiguri din transferul titlurilor de valoare;   
   d) venituri din opera iuni de vânzare-cump rare de valut  la termen, pe baz  de contract, precum i 
orice alte opera iuni similare.   
   e) venituri din lichidare/dizolvare f r  lichidare a unei persoane juridice. Reprezint  titlu de valoare 
orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investi ii sau alt instrument financiar 
calificat astfel de c tre Comisia Na ional  a Valorilor Mobiliare, precum i p r ile sociale.   
   (2) Veniturile impozabile din dobânzi sunt toate veniturile sub form  de dobânzi, altele decât:   
   a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt 
mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referin  de pe pie ele interbancare la depozitele 
la o lun , comunicate în prima zi lucr toare a lunii pentru care se face calculul, corespunz toare 
monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum i la 
depunerile la casele de ajutor reciproc;   
   b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat, precum i obliga iunilor municipale, ale Agen iei 
Na ionale pentru Locuin e i ale altor entit i emitente de obliga iuni, care vizeaz  construc ia de 
locuin e;   
   c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clien ilor constituite în baza Legii nr. 
541/2002 privind economisirea i creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modific rile i 
complet rile ulterioare.   
   ART. 66   Stabilirea venitului din investi ii   
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   (1) Câ tigul sau pierderea rezultat/rezultat  din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de 
participare la fondurile deschise de investi ii i p r ile sociale, reprezint  diferen a pozitiv  sau 
negativ  dintre pre ul de vânzare i pre ul de cump rare pe tipuri de titluri de valori, diminuat , dup  
caz, cu costurile aferente; în cazul tranzac iilor cu ac iuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în 
cadrul Programului de privatizare în mas , pre ul de cump rare la prima tranzac ionare va fi asimilat 
cu valoarea nominal  a acestora. În cazul tranzac iilor cu ac iuni cump rate la pre  preferen ial, în 
cadrul sistemului stock options plan, câ tigul se determin  ca diferen  între pre ul de vânzare i pre ul 
de cump rare preferen ial, diminuat cu costurile aferente.   
   (2) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise 
de investi ii, câ tigul se determin  ca diferen  pozitiv  între pre ul de r scump rare i pre ul de 
cump rare/subscriere. Pre ul de r scump rare este pre ul care i se cuvine investitorului la retragerea 
din fond. Pre ul de cump rare/subscriere este pre ul pl tit de investitorul persoan  fizic  pentru 
achizi ionarea titlului de participare.   
   (3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra p r ilor sociale, câ tigul din înstr inarea 
p r ilor sociale se determin  ca diferen  pozitiv  între pre ul de vânzare i valoarea nominal /pre ul 
de cump rare. Începând cu a doua tranzac ie, valoarea nominal  va fi înlocuit  cu pre ul de 
cump rare, care include i cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzac iei i alte cheltuieli 
similare justificate cu documente.   
   (4) Determinarea câ tigului sau a pierderii potrivit alin. (1) se efectueaz  la data încheierii 
tranzac iei, pe baza contractului încheiat între p r i, iar câ tigul net se determin  la sfâr itul anului 
fiscal asupra întregului portofoliu de astfel de titluri tranzac ionate de un contribuabil în anul respectiv, 
ca diferen  pozitiv  între câ tigurile i pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului 
titlurilor de valoare, cu excep ia celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în 
mas .   
   (41) Determinarea câ tigului potrivit alin. (2) i (3) se efectueaz  la data încheierii tranzac iei, pe 
baza contractului încheiat între p r i.   
   (5) Veniturile ob inute sub forma câ tigurilor din opera iuni de vânzare-cump rare de valut  la 
termen, pe baz  de contract, precum i din orice alte opera iuni de acest gen reprezint  diferen ele de 
curs favorabile rezultate din aceste opera iuni în momentul închiderii opera iunii i eviden ierii în contul 
clientului.   
   (6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare f r  lichidare a unei persoane juridice reprezint  
excedentul distribu iilor în bani sau în natur  peste aportul la capitalul social al persoanei fizice 
beneficiare.   
   ART. 67   Re inerea impozitului din veniturile din investi ii   
   (1) Veniturile sub form  de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a de inerii de titluri de 
participare la fondurile închise de investi ii, se impun cu o cot  de 10% din suma acestora. Obliga ia 
calcul rii i re inerii impozitului pe veniturile sub form  de dividende revine persoanelor juridice o dat  
cu plata dividendelor c tre ac ionari sau asocia i. Termenul de virare a impozitului este pân  la data 
de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu 
au fost pl tite ac ionarilor sau asocia ilor pân  la sfâr itul anului în care s-a aprobat bilan ul contabil, 
termenul de plat  a impozitului pe dividende este pân  la data de 31 decembrie a anului respectiv.   
   (2) Veniturile sub form  de dobânzi se impun cu o cot  de 10% din suma acestora, pentru 
depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, 
începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de 
economisire dobândite, contractele civile încheiate, a c ror scaden  este ulterioar  datei de 1 iunie 
2005, în scop fiscal, data scaden ei se asimileaz  cu data constituirii. Pentru veniturile sub form  de 
dobânzi, impozitul se calculeaz  i se re ine de c tre pl titorii de astfel de venituri la momentul 
înregistr rii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, 
respectiv la momentul r scump r rii, în cazul unor instrumente de economisire. În situa ia sumelor 
primite sub form  de dobând  pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul 
impozitului datorat se efectueaz  la momentul pl ii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din 
dobânzi se face lunar, pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare înregistr rii/r scump r rii, în cazul 
unor instrumente de economisire, respectiv la momentul pl ii dobânzii, pentru venituri de aceast  
natur  pe baza contractelor civile.   
   (3) Calculul, re inerea i virarea impozitului pe veniturile din investi ii, altele decât cele prev zute la 
alin. (1) i (2), se efectueaz  astfel:   
   a) în cazul câ tigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât 
titlurile de participare la fondurile deschise de investi ii i p r ile sociale, care au fost dobândite i 
înstr inate într-o perioad  mai mic  de 365 de zile, obliga ia calcul rii i vir rii impozitului revine 
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persoanei care de ine i tranzac ioneaz  astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului 
este pân  la data de 25 ianuarie a anului urm tor pentru anul fiscal încheiat;   
   a1) în cazul câ tigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât 
titlurile de participare la fondurile deschise de investi ii i p r ile sociale, care au fost dobândite i 
înstr inate într-o perioad  mai mare de 365 de zile, obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului 
revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este pân  la data de 25 inclusiv a lunii 
urm toare celei în care a fost re inut;   
   a2) în cazul câ tigului din transferul dreptului de proprietate asupra ac iunilor primite de persoanele 
fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în mas , obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii 
impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este pân  la data de 25 inclusiv a 
lunii urm toare celei în care a fost re inut;   
   a3) în cazul câ tigului din opera iuni de vânzare-cump rare de valut  la termen, pe baz  de contract, 
precum i din orice alte opera iuni de acest gen, obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului revine 
intermediarilor sau altor pl titori de venit, dup  caz;   
   b) în cazul câ tigului din r scump rarea titlurilor de participare la un fond deschis de investi ii, 
obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului revine societ ii de administrare a investi iilor;   
   c) în cazul câ tigului din transferul dreptului de proprietate asupra p r ilor sociale i valorilor 
mobiliare în cazul societ ilor închise, obliga ia calcul rii i re inerii impozitului revine dobânditorului de 
p r i sociale sau de valori mobiliare, în momentul încheierii tranzac iei, pe baza contractului încheiat 
între p r i. Când dobânditorul de titluri de valoare nu este o persoan  fizic  român  cu domiciliul în 
România, obliga ia de calcul i virare a impozitului revine persoanei fizice române cu domiciliul în 
România, care realizeaz  venitul, dac  dobânditorul nu î i desemneaz  un reprezentant fiscal în 
România. Termenul de virare a impozitului pentru pl titorii de astfel de venituri este pân  la data la 
care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra p r ilor sociale sau 
valorilor mobiliare la registrul comer ului sau în registrul ac ionarilor, dup  caz, opera iune care nu se 
poate efectua f r  justificarea vir rii impozitului la bugetul de stat. În situa ia în care p r ile 
contractante convin ca plata p r ilor sociale sau a valorilor mobiliare s  se fac  e alonat, termenul de 
virare a impozitului pentru pl titorii de astfel de venituri este pân  la data de 25 inclusiv a lunii 
urm toare celei în care a fost re inut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra p r ilor sociale sau 
valorilor mobiliare trebuie înscris  în registrul comer ului i în registrul asocia ilor/ac ionarilor, dup  
caz, opera iune care nu se poate efectua f r  justificarea vir rii impozitului la bugetul de stat.   
   c1) în cazul valorilor mobiliare tranzac ionate pe o pia  reglementat  conform legii, obliga ia vir rii 
impozitului revine persoanei care de ine astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului 
este pân  la data de 25 ianuarie a anului urm tor pentru anul fiscal încheiat;   
   d) în cazul venitului impozabil ob inut din lichidare/dizolvare f r  lichidare a unei persoane juridice 
de c tre ac ionari/asocia i persoane fizice, obliga ia calcul rii i re inerii impozitului revine persoanei 
juridice. Termenul de virare a impozitului este pân  la data depunerii situa iei financiare finale la oficiul 
registrului comer ului, întocmite de lichidatori;   
   e) impozitul se calculeaz  prin aplicarea unei cote de 16% asupra câ tigului net realizat din 
transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 i înstr inate începând cu 
data de 1 ianuarie 2006 într-o perioad  mai mic  de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin 
aplicarea unei cote de 1% asupra câ tigului net din transferul titlurilor de valoare dobândite începând 
cu data de 1 iunie 2005 i înstr inate într-o perioad  mai mare de 365 de zile inclusiv de la data 
dobândirii;   
   e1) impozitul se calculeaz  prin aplicarea unei cote de 10% asupra câ tigului realizat din opera iuni 
de vânzare-cump rare de valut  la termen pe baz  de contract i orice alte opera iuni similare, 
începând cu data de 1 iunie 2005;   
   f) în cazul venitului impozabil definit la art. 66 alin. (6), impozitul se calculeaz  prin aplicarea unei 
cote de 10%;   
   g) impozitul calculat i re inut la surs , potrivit lit. e1), se vireaz  la bugetul de stat pân  la data de 
25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost re inut, cu excep ia prevederilor lit. c) i d);   
   h) cursul de schimb necesar pentru transformarea în lei a sumelor exprimate în valut , în cazul 
transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, este cursul de schimb al pie ei valutare, 
comunicat de Banca Na ional  a României, pentru ziua anterioar  efectu rii pl ii venitului. În situa ia 
în care p r ile contractante convin ca plata s  se fac  e alonat, în rate, cursul de schimb utilizat este 
cel al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional  a României, pentru ziua anterioar  efectu rii 
fiec rei pl i.   
   (4) Impozitul re inut conform alin. (1), (2) i lit. a2),  a3) i f) ale alin. (3) reprezint  impozit final pe 
venit, pentru venitul prev zut la alineatul respectiv; în cazul impozitului prev zut la alin. (3) lit. a) i a1), 
acesta se regularizeaz  la sfâr itul anului pe baza diferen ei dintre impozitul datorat la nivelul anului i 
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cel calculat i re inut lunar în cursul anului fiscal/anual, pe baze diferen iate, potrivit cotelor aplicabile, 
conform declara iilor contribuabilului, în baza alin. (31) al art. 83.   
   (5) Pierderile înregistrate din opera iuni de vânzare-cump rare de valut  la termen, pe baz  de 
contract, orice alte opera iuni similare i cele rezultate din aplicarea prevederilor alin. (4) nu sunt 
recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recupereaz  i constituie pierderi definitive ale 
contribuabilului.   
   (6) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaz  norme privind determinarea, re inerea i 
virarea impozitului pe câ tigul de capital din transferul titlurilor de valoare ob inut de persoanele fizice, 
care se emit de Comisia Na ional  a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finan elor Publice.   
 

CAPITOLUL VI 
Venituri din pensii   

 
   ART. 68   Definirea veniturilor din pensii   
    Veniturile din pensii reprezint  sume primite ca pensii de la fondurile înfiin ate din contribu iile 
sociale obligatorii, f cute c tre un sistem de asigur ri sociale, inclusiv cele din schemele facultative de 
pensii ocupa ionale, i cele finan ate de la bugetul de stat.   
   ART. 69   Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii   
    Venitul impozabil lunar din pensii se stabile te prin sc derea unei sume neimpozabile lunare de 
9.000.000 lei din venitul din pensii.   
   ART. 70   Re inerea impozitului din venitul din pensii   
   (1) Orice pl titor de venituri din pensii are obliga ia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, 
de a-l re ine i de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.   
   (2) Impozitul se calculeaz  prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar 
din pensii.   
   (3) Impozitul calculat se re ine la data efectu rii pl ii pensiei i se vireaz  la bugetul de stat pân  la 
data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se face plata pensiei.   
   (4) Impozitul re inut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.   
   (5) În cazul unei pensii care nu este pl tit  lunar, impozitul ce trebuie re inut se stabile te prin 
împ r irea pensiei pl tite la fiecare din lunile c rora le este aferent  pensia.   
   (6) Drepturile de pensie restante se defalcheaz  pe lunile la care se refer , în vederea calcul rii 
impozitului datorat, re inerii i vir rii acestuia.   
   (7) Veniturile din pensiile de urma  vor fi individualizate în func ie de num rul acestora, iar 
impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiec rui urma .   
 

CAPITOLUL VII 
Venituri din activit i agricole   

 
   ART. 71   Definirea veniturilor din activit i agricole   
    Veniturile din activit i agricole sunt venituri din urm toarele activit i:   
   a) cultivarea i valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor, în sere i solarii special destinate 
acestor scopuri i/sau în sistem irigat;   
   b) cultivarea i valorificarea arbu tilor, plantelor decorative i ciupercilor;   
   c) exploatarea pepinierelor viticole i pomicole i altele asemenea.   
   ART. 72   Stabilirea venitului net anual din activit i agricole pe baz  de norme de venit   
   (1) Venitul net dintr-o activitate agricol  se stabile te pe baz  de norme de venit. Normele de venit 
se stabilesc de c tre direc iile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, P durilor i 
Dezvolt rii Rurale i se aprob  de c tre direc iile generale ale finan elor publice teritoriale ale 
Ministerului Finan elor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaz  i se public  pân  cel târziu 
la data de 31 mai a anului pentru care se aplic  aceste norme de venit.   
   (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafa .   
   (3) Dac  o activitate agricol  este desf urat  de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, 
încetare i alte frac ii de an - decât anul calendaristic, norma de venit aferent  acelei activit i se 
corecteaz  astfel încât s  reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul c reia se desf oar  
activitatea.   
   (4) Dac  o activitate agricol  a unui contribuabil înregistreaz  o pierdere datorat  calamit ilor 
naturale, norma de venit aferent  activit ii se reduce, astfel încât s  reflecte aceast  pierdere.   
   (5) Contribuabilii care desf oar  activit i pentru care venitul net se determin  pe baz  de norme 
de venit nu au obliga ia s  organizeze i s  conduc  contabilitate în partid  simpl , pentru activitatea 
respectiv .   
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   ART. 73   Op iunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în 
partid  simpl    
   (1) Un contribuabil care desf oar  o activitate agricol , prev zut  la art. 71, poate opta pentru 
determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partid  simpl , 
potrivit art. 48.   
   (2) Dispozi iile privind op iunea prev zut  la art. 51 alin. (2) i (3) se aplic  i în cazul contribuabililor 
men iona i la alin. (1).   
   ART. 74   Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole   
   (1) Impozitul pe venitul net din activit i agricole se calculeaz  prin aplicarea unei cote de 16% 
asupra venitului net, determinat pe baz  de norme de venit, cât i în sistem real, impozitul fiind final.   
   (2) Orice contribuabil care desf oar  o activitate agricol , men ionat  la art. 71, pentru care venitul 
se determin  pe baz  de norm  de venit, are obliga ia de a depune anual o declara ie de venit la 
organul fiscal competent, pân  la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul 
unei activit i pe care contribuabilul începe s  o desf oare dup  data de 30 iunie, declara ia de venit 
se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe s  desf oare 
activitatea.   
   (3) În cazul unui contribuabil care determin  venitul net din activit i agricole, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid  simpl , acesta este obligat s  efectueze pl i anticipate aferente acestor 
venituri la bugetul de stat, la termenele prev zute la art. 82 alin. (3). Pân  la data de 31 mai a anului 
urm tor, pl ile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent.   
 

CAPITOLUL VIII 
Venituri din premii i din jocuri de noroc   

 
   ART. 75   Definirea veniturilor din premii i din jocuri de noroc   
   (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prev zute la art. 42.   
   (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câ tigurile realizate ca urmare a particip rii la jocuri de 
noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate 
la jocuri de tip cazino i ma ini electronice cu câ tiguri.   
   Art. 76   Stabilirea venitului net din premii i din jocuri de noroc   
    Venitul net este diferen a dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc i suma reprezentând venit 
neimpozabil.   
   Art. 77   Re inerea impozitului aferent veniturilor din premii i din jocuri de noroc   
   (1) Venitul sub form  de premii dintr-un singur concurs se impune, prin re inerea la surs , cu o cot  
de 16% aplicat  asupra venitului net.   
   (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re inerea la surs , cu o cot  de 20% aplicat  asupra 
venitului net care nu dep e te cuantumul de 100 milioane lei i cu o cot  de 25% aplicat  asupra 
venitului net care dep e te cuantumul de 100 milioane lei.   
   (3) Obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului revine pl titorilor de venituri.   
   (4) Nu sunt impozabile veniturile ob inute din premii i din jocuri de noroc, în bani i/sau în natur , 
sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sum  de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de 
noroc, realizate de acela i organizator sau pl titor într-o singur  zi.   
   (5) Impozitul calculat i re inut în momentul pl ii este impozit final.   
   (6) Impozitul pe venit astfel calculat i re inut se vireaz  la bugetul de stat pân  la data de 25 inclusiv 
a lunii urm toare celei în care a fost re inut.   

CAPITOLUL VIII1 Venituri din transferul propriet ilor imobiliare 
din patrimoniul personal   

   Art. 771   Definirea venitului din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal   
   (1) Sunt supuse impozit rii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra 
construc iilor de orice fel i terenul aferent acestora, care se înstr ineaz  în termen de pân  la 3 ani 
inclusiv, de la data dobândirii, precum i veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate 
asupra terenurilor de orice fel, f r  construc ii, dobândite dup  1 ianuarie 1990.   
   (2) Venitul impozabil din transferul propriet ilor imobiliare, cu excep iile prev zute la alin. (3), 
reprezint  diferen a favorabil  dintre valoarea de înstr inare a propriet ilor imobiliare, terenuri i/sau 
construc ii, i valoarea de baz  a acestora.   
   (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul în natur  la capitalul social al societ ilor 
comerciale, precum i veniturile realizate din înstr inarea construc iilor de orice fel cu terenul aferent, 
terenurile f r  construc ii din intravilan i extravilan dobândite de contribuabil prin:   
   a) reconstituirea dreptului de proprietate;   
   b) mo tenire sau dona ie între rude pân  la gradul al patrulea inclusiv;   
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   c) schimb imobiliar.   
   (4) Valoarea de baz  a bunurilor imobile prev zute la alin. (1), în func ie de modalitatea de 
dobândire, se stabile te avându-se în vedere:   
   a) pre ul de achizi ie pentru bunurile imobile dobândite prin cump rare, majorat cu 5%;   
   b) valoarea imobilului men ionat  în act, dac  acesta a fost dobândit prin dona ie, schimb, rent  
viager , dare în plat , adjudecare, contract de între inere, hot râre judec toreasc  etc., majorat  cu 
5%;   
   c) pentru construc iile noi, costul acestora la data realiz rii, dovedit prin raport de expertiz  întocmit 
de un expert autorizat, în condi iile legii, la care se adaug  valoarea terenului aferent, stabilit  în 
condi iile prezentei legi;   
   d) valoarea rezultat  din expertizele utilizate de c tre camerele notarilor publici, la data dobândirii 
imobilelor a c ror valoare de baz  nu se poate stabili prin modalit ile prev zute la lit. a)-c);   
   e) valoarea stabilit  în func ie de modul de dobândire, în condi iile prev zute la lit. a) i b), pentru 
terenurile situate în intravilan i extravilan, actualizat  cu rata infla iei pe economie din ultima lun  
pentru care exist  date oficiale comunicate de c tre Institutul Na ional de Statistic , dac  la data 
dobândirii nu erau întocmite expertize de c tre camerele notarilor publici. Pentru terenurile i 
construc iile de orice fel, dobândite de contribuabili într-o modalitate din care nu rezult  valoarea la 
care acestea au fost dobândite, valoarea de baz  este valoarea minim  stabilit  în prima expertiz  
utilizat  de camera notarilor publici în circumscrip ia c reia se afl  terenul;   
   f) pre ul de achizi ie pentru bunurile dobândite în condi iile prev zute la lit. a) sau valoarea 
men ionat  pentru bunurile dobândite în condi iile prev zute la lit. b), la care se adaug  costul 
lucr rilor i serviciilor de natur  s  creasc  valoarea imobilului, la data efectu rii acestora, dovedite 
prin raport de expertiz  întocmit de un expert autorizat, în condi iile legii.   
   (5) Expertizele întocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel pu in o dat  pe an i 
avizate de Ministerul Finan elor Publice, prin direc iile teritoriale.   
   (6) Pierderea din transferul propriet ii imobiliare reprezint  pierdere definitiv  a contribuabilului.   
   Art. 772   Stabilirea i plata impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare   
   (1) Impozitul se calculeaz  prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit 
art. 771.   
   (2) Notarii publici care autentific  actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obliga ia 
de a calcula, de a încasa i de a vira impozitul la bugetul de stat pân  la data de 25 inclusiv a lunii 
urm toare celei în care a fost autentificat actul.   
   (3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra construc iilor sau terenurilor se face 
prin alt  procedur  decât cea notarial , contribuabilul are obliga ia de a declara venitul ob inut, în 
maximum 5 zile de la data înstr in rii bunului, la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  î i are 
domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România declar  venitul ob inut la organul 
fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat imobilul înstr inat.   
   (4) Procedura de declarare, de calcul i de plat  a impozitului se stabile te prin ordin al ministrului 
finan elor publice, care se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
   Art. 773   Obliga iile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul propriet ilor imobiliare   
    Notarii publici au obliga ia s  depun  semestrial la organul fiscal teritorial o declara ie informativ  
privind transferurile de propriet i imobiliare, cuprinzând urm toarele elemente pentru fiecare 
tranzac ie:   
   a) p r ile contractante;   
   b) valoarea înscris  în documentul de transfer;   
   c) impozitul pe venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal;   
   d) taxele notariale aferente transferului.   

CAPITOLUL IX 
Venituri din alte surse   

 
   ART. 78   Definirea veniturilor din alte surse   
   (1) În aceast  categorie se includ, îns  nu sunt limitate, urm toarele venituri:   
   a) prime de asigur ri suportate de o persoan  fizic  independent  sau de orice alt  entitate, în 
cadrul unei activit i pentru o persoan  fizic  în leg tur  cu care suportatorul nu are o rela ie 
generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;   
   b) câ tiguri primite de la societ ile de asigur ri, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între 
p r i cu ocazia tragerilor de amortizare;   
   c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferen elor de pre  pentru anumite 
bunuri, servicii i alte drepturi, fo ti salaria i, potrivit clauzelor contractului de munc  sau în baza unor 
legi speciale;   
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   d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial.   
   (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate 
de Ministerul Finan elor Publice, altele decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu 
prezentul titlu.   
   ART. 79   Calculul impozitului i termenul de plat    
   (1) Impozitul pe venit se calculeaz  prin re inere la surs  la momentul pl ii veniturilor de c tre 
pl titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.   
   (2) Impozitul calculat i re inut reprezint  impozit final.   
   (3) Impozitul astfel re inut se vireaz  la bugetul de stat pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare 
celei în care a fost re inut.   
 

CAPITOLUL X 
Venitul net anual impozabil   

 
   ART. 80   Stabilirea venitului net anual impozabil   
   (1) Venitul net anual impozabil se stabile te pe fiecare surs  din categoriile de venituri men ionate la 
art. 41 lit. a), c) i f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.   
   (2) Veniturile din categoriile prev zute la art. 41 lit. a), c) i f), ce se realizeaz  într-o frac iune de an 
sau în perioade diferite ce reprezint  frac iuni ale aceluia i an, se consider  venit anual.   
   (3) Pierderea fiscal  anual  înregistrat  pe fiecare surs  din activit i independente, cedarea 
folosin ei bunurilor i din activit i agricole se reporteaz  i se completeaz  cu venituri ob inute din 
aceea i surs  de venit din urm torii 5 ani fiscali.   
   (31) Pierderile provenind din str in tate se reporteaz  i se compenseaz  cu veniturile de aceea i 
natur  i surs , realizate în str in tate, pe fiecare ar , înregistrate în urm torii 5 ani fiscali.   
   (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urm toarele:   
   a) reportul se efectueaz  cronologic, în func ie de vechimea pierderii, în urm torii 5 ani consecutivi;   
   b) dreptul la report este personal i netransmisibil;   
   c) pierderea reportat , necompensat  dup  expirarea perioadei prev zute la lit. a), reprezint  
pierdere definitiv  a contribuabilului.   
   ART. 81   Declara ii de venit estimat   
   (1) Contribuabilii, precum i asocia iile f r  personalitate juridic , care încep o activitate în cursul 
anului fiscal sunt obliga i s  depun  la organul fiscal competent o declara ie referitoare la veniturile i 
cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii 
evenimentului. Fac excep ie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaz  venituri 
pentru care impozitul se percepe prin re inere la surs .   
   (2) Contribuabilii care ob in venituri din cedarea folosin ei bunurilor din patrimoniul personal au 
obliga ia s  depun  o declara ie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea 
contractului între p r i. Declara ia privind venitul estimat se depune o dat  cu înregistrarea la organul 
fiscal a contractului încheiat între p r i.   
   (3) Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi i cei care au realizat venituri pe perioade 
mai mici decât anul fiscal, precum i cei care, din motive obiective, estimeaz  c  vor realiza venituri 
care difer  cu cel pu in 20% fa  de anul fiscal anterior depun, o dat  cu declara ia special , i 
declara ia estimativ  de venit.   
   (4) Contribuabilii care determin  venitul net pe baz  de norme de venit, precum i cei pentru care 
cheltuielile se determin  în sistem forfetar i au optat pentru determinarea venitului net în sistem real 
depun, o dat  cu cererea de op iuni, i declara ia de venit estimat.   
   ART. 82   Stabilirea pl ilor anticipate de impozit   
   (1) Contribuabilii care realizeaz  venituri din activit i independente, din cedarea folosin ei bunurilor, 
cu excep ia veniturilor din arendare, precum i venituri din activit i agricole sunt obliga i s  efectueze 
în cursul anului pl i anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care pl ile 
anticipate se stabilesc prin re inere la surs .   
   (2) Pl ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare surs  de venit, luându-se ca 
baz  de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dup  caz, prin emiterea 
unei decizii care se comunic  contribuabililor potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dup  
expirarea termenelor de plat  prev zute la alin. (3) contribuabilii au obliga ia efectu rii pl ilor 
anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat  al anului precedent. Diferen a dintre 
impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent i suma reprezentând pl i 
anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz  pe 
termenele de plat  urm toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara iile de venit estimativ, depuse în 
luna decembrie, nu se mai stabilesc pl i anticipate, venitul net aferent perioadei pân  la sfâr itul 
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anului urmând s  fie supus impozit rii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declara iei de 
venit. Pl ile anticipate pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor, cu excep ia veniturilor din 
arend , se stabilesc de organul fiscal astfel:   
   a) pe baza contractului încheiat între p r i; sau   
   b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partid  simpl , potrivit op iunii.   
    În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosin ei bunurilor reprezint  
echivalentul în lei al unei sume în valut , determinarea venitului anual estimat se efectueaz  pe baza 
cursului de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional  a României, din ziua precedent  
celei în care se efectueaz  impunerea.   
   (3) Pl ile anticipate se efectueaz  în 4 rate egale, pân  la data de 15 inclusiv a ultimei luni din 
fiecare trimestru, cu excep ia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se 
efectueaz  potrivit deciziei emise pe baza declara iei de venit. Contribuabilii care determin  venitul net 
din activit i agricole, potrivit art. 72 i 73, datoreaz  pl i anticipate c tre bugetul de stat pentru 
impozitul aferent acestui venit, în dou  rate egale, astfel: 50% din impozit, pân  la data de 1 
septembrie inclusiv, i 50% din impozit, pân  la data de 15 noiembrie inclusiv.   
   (4) Termenele i procedura de emitere a deciziilor de pl i anticipate vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului finan elor publice.   
   (5) Pentru stabilirea pl ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz  de calcul venitul anual estimat, 
în toate situa iile în care a fost depus  o declara ie privind venitul estimat pentru anul curent sau 
venitul net din declara ia special  pentru anul fiscal precedent, dup  caz. La stabilirea pl ilor 
anticipate se utilizeaz  cota de impozit de 16%, prev zut  la art. 43 alin. (1).   
   ART. 83   Declara ia de venit i declara ii speciale   
   (1) Contribuabilii prev zu i la art. 40 alin. (1) lit. a) i cei care îndeplinesc condi iile de la art. 40 alin. 
(2), cu excep ia contribuabililor prev zu i la alin. (4) din prezentul articol, au obliga ia de a depune o 
declara ie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declara ia de venit se depune 
o dat  cu declara iile speciale pentru anul fiscal, pân  la data de 15 mai inclusiv a anului urm tor celui 
de realizare a venitului.   
   (2) Contribuabilii, al ii decât cei prev zu i la alin. (1), depun numai declara iile speciale pentru anul 
fiscal, pân  la data de 15 mai inclusiv a anului urm tor celui de realizare a venitului. În cazul veniturilor 
din salarii, fi ele fiscale se depun în cadrul aceluia i termen ca i declara iile speciale.   
   (3) Declara iile speciale se completeaz  pentru fiecare surs  de realizare a venitului. Declara iile 
speciale se depun de to i contribuabilii care realizeaz , individual sau dintr-o form  de asociere, 
venituri din activit i independente, precum i venituri din cedarea folosin ei bunurilor, inclusiv pentru 
veniturile din activit i agricole determinate în sistem real. În cazul veniturilor din salarii, cu excep ia 
celor prev zute la alin. (4) lit. a), realizate de contribuabilii, al ii decât persoanele fizice române cu 
domiciliul în România i cele care îndeplinesc condi iile prev zute la art. 40 alin. (2), fi ele fiscale se 
depun pentru fiecare surs  de realizare a venitului, în cadrul aceluia i termen, ca i declara iile 
speciale. Pentru veniturile realizate dintr-o form  de asociere, venitul declarat va fi venitul 
net/pierderea distribuit  din asociere.   
   (31) Declara ii speciale se completeaz  i pentru câ tigul net/pierderea generat  de tranzac ii cu 
titluri de valoare, altele decât ac iunile primite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în 
mas .   
   (4) Nu se depun declara ii speciale pentru urm toarele categorii de venituri:   
   a) venituri sub form  de salarii i venituri asimilate salariilor, pentru care informa iile sunt cuprinse în 
fi ele fiscale, care au regim de declara ii de impozite i taxe sau declara ii lunare, depuse de 
contribuabilii prev zu i la art. 60;   
   b) venituri din investi ii, cu excep ia celor prev zute la alin. (31), precum i venituri din premii i din 
jocuri de noroc, a c ror impunere este final ;   
   c) venituri din pensii;   
   d) venituri nete determinate pe baz  de norme de venit;   
   e) venituri din alte surse.   
   (5) Contribuabilii nu sunt obliga i s  depun  declara ie de venit la organul fiscal competent, dac :   
   a) ob in numai venituri sub form  de salarii, pentru activit i desf urate în România;   
   b) ob in numai venituri din investi ii, pensii, venituri din activit i agricole, venituri din premii i din 
jocuri de noroc, venituri din alte surse a c ror impunere este final ;   
   c) ob in venituri potrivit art. 40 alin. (1) lit. b) - e) coroborat cu alin. (2) al aceluia i articol.   
   ART. 84   Stabilirea i plata impozitului pe venitul net anual impozabil   
   (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe 
baza declara iei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul 
fiscal respectiv.   
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   (2) Contribuabilii pot dispune asupra destina iei unei sume reprezentând pân  la 2% din impozitul pe 
venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entit ilor nonprofit care se înfiin eaz  i 
func ioneaz  potrivit legii.   
   (3) Obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii sumei reprezentând pân  la 2% din impozitul pe venitul net 
anual impozabil datorat revine organului fiscal competent.   
   (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) i (3) se stabile te prin ordin al ministrului finan elor 
publice.   
   (5) Organul fiscal stabile te impozitul anual datorat i emite o decizie de impunere, în intervalul i în 
forma stabilite prin ordin al ministrului finan elor publice.   
   (6) Diferen ele de impozit r mase de achitat conform deciziei de impunere anual  se pl tesc în 
termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii deciziei de impunere, perioad  pentru care nu se 
calculeaz  i nu se datoreaz  sumele stabilite potrivit reglement rilor în materie, privind colectarea 
crean elor bugetare.   
 

CAPITOLUL XI 
Proprietatea comun  i asocia iile f r  personalitate juridic    

 
   ART. 85   Venituri din bunuri sau drepturi care sunt de inute în comun   
    Venitul net ob inut din exploatarea bunurilor i drepturilor de orice fel, de inute în comun, este 
considerat ca fiind ob inut de proprietari, uzufructuari sau de al i de in tori legali, înscri i într-un 
document oficial, i se atribuie propor ional cu cotele-p r i pe care ace tia le de in în acea proprietate 
sau în mod egal, în situa ia în care acestea nu se cunosc.   
   ART. 86   Reguli privind asocierile f r  personalitate juridic    
   (1) Prevederile prezentului articol nu se aplic :   
   - pentru asocierile f r  personalitate juridic  prev zute la art. 28;   
   - fondurilor de investi ii constituite ca asocia ii f r  personalitate juridic ;   
   - asocierilor cu o persoan  juridic  pl titoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai 
reglement rile fiscale din titlul II.   
   (2) În cadrul fiec rei asocieri f r  personalitate juridic , constituit  potrivit legii, asocia ii au obliga ia 
s  încheie contracte de asociere în form  scris , la începerea activit ii, care s  cuprind  inclusiv date 
referitoare la:   
   a) p r ile contractante;   
   b) obiectul de activitate i sediul asocia iei;   
   c) contribu ia asocia ilor în bunuri i drepturi;   
   d) cota procentual  de participare a fiec rui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii 
corespunz toare contribu iei fiec ruia;   
   e) desemnarea asociatului care s  r spund  pentru îndeplinirea obliga iilor asocia iei fa  de 
autorit ile publice;   
   f) condi iile de încetare a asocierii.   
    Contribu iile asocia ilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru 
asocia ie.   
    Contractul de asociere se înregistreaz  la organul fiscal teritorial în raza c ruia î i are sediul 
asocia ia, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul s  refuze 
înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului 
alineat.   
   (3) În cazul în care între membrii asocia i exist  leg turi de rudenie pân  la gradul al patrulea 
inclusiv, p r ile sunt obligate s  fac  dovada c  particip  la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi 
asupra c rora au drept de proprietate. Pot fi membri asocia i i persoanele fizice care au dobândit 
capacitate de exerci iu restrâns .   
   (4) Asocierile au obliga ia s  depun  la organul fiscal competent, pân  la data de 15 martie a anului 
urm tor, declara ii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul Finan elor Publice, care vor 
cuprinde i distribu ia venitului net/pierderii pe asocia i.   
   (5) Venitul/pierderea anual/anual , realizate în cadrul asocierii, se distribuie asocia ilor, propor ional 
cu cota procentual  de participare corespunz toare contribu iei, conform contractului de asociere.   
   (6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o persoan  
juridic , va fi stabilit în aceea i manier  ca i pentru categoria de venituri în care este încadrat.   
   (7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoan  juridic  român , 
microîntreprindere care nu genereaz  o persoan  juridic , determinat cu respectarea regulilor stabilite 
în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activit i 
independente, din care se deduc contribu iile obligatorii în vederea ob inerii venitului net.   
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   (8) Impozitul re inut de persoana juridic  în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o 
asociere cu o persoan  juridic  român  care nu genereaz  o persoan  juridic , reprezint  plata 
anticipat  în contul impozitului anual pe venit. Obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului, 
determinat conform metodologiei stabilite în legisla ia privind impozitul pe venitul microîntreprinderii, 
revine persoanei juridice române.   
 

CAPITOLUL XII 
Aspecte fiscale interna ionale   

 
   ART. 87   Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activit i independente   
   (1) Persoanele fizice nerezidente, care desf oar  o activitate independent , prin intermediul unui 
sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil 
din activitatea independent , ce este atribuibil sediului permanent.   
   (2) Venitul net dintr-o activitate independent  ce este atribuibil unui sediu permanent se determin  
conform art. 48, în urm toarele condi ii:   
   a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;   
   b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realiz rii acestor venituri.   
   ART. 88   Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activit i dependente   
    Persoanele fizice nerezidente, care desf oar  activit i dependente în România, sunt impozitate, 
potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai dac  se îndepline te cel pu in una dintre 
urm toarele condi ii:   
   a) persoana nerezident  este prezent  în România timp de una sau mai multe perioade de timp 
care, în total, dep esc 183 de zile din oricare perioad  de 12 luni consecutive, care se încheie în 
anul calendaristic în cauz ;   
   b) veniturile salariale sunt pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident;   
   c) veniturile salariale reprezint  cheltuiala deductibil  a unui sediu permanent în România.   
   ART. 89   Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente   
   (1) Persoanele fizice nerezidente, care ob in alte venituri decât cele prev zute la art. 87, 88 i la titlul 
V, datoreaz  impozit potrivit reglement rilor prezentului titlu.   
   (2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prev zute la alin. (1), se determin  pe fiecare surs , 
potrivit regulilor specifice fiec rei categorii de venit, impozitul fiind final.   
   (3) Cu excep ia pl ii impozitului pe venit prin re inere la surs , contribuabilii persoane fizice 
nerezidente, care realizeaz  venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obliga ia s  declare i s  
pl teasc  impozitul corespunz tor fiec rei surse de venit, direct sau printr-un reprezentant fiscal.   
   ART. 90   Venituri ob inute din str in tate   
   (1) Persoanele fizice prev zute la art. 40 alin. (1) lit. a) i cele care îndeplinesc condi ia prev zut  la 
art. 40 alin. (2) datoreaz  impozit pentru veniturile ob inute din str in tate.   
   (2) Veniturile realizate din str in tate se supun impozit rii prin aplicarea cotelor de impozit asupra 
bazei de calcul determinate dup  regulile proprii fiec rei categorii de venit, în func ie de natura 
acestuia.   
   (3) Contribuabilii care ob in venituri din str in tate conform alin. (1) au obliga ia s  le declare, potrivit 
declara iei specifice, pân  la data de 15 mai a anului urm tor celui de realizare a venitului.   
   (4) Organul fiscal stabile te impozitul anual datorat i emite o decizie de impunere, în intervalul i în 
forma stabilite prin ordin al ministrului finan elor publice.   
   (5) Diferen ele de impozit r mase de achitat, conform deciziei de impunere anual , se pl tesc în 
termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii deciziei de impunere, perioad  pentru care nu se 
calculeaz  i nu se datoreaz  sumele stabilite potrivit reglement rilor în materie, privind colectarea 
crean elor bugetare.   
   ART. 91   Creditul fiscal extern   
   (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acela i venit i în decursul aceleia i 
perioade impozabile, sunt supu i impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât i în str in tate, 
au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului pl tit în str in tate, 
denumit în continuare credit fiscal extern, în limitele prev zute în prezentul articol.   
   (2) Creditul fiscal extern se acord  dac  sunt îndeplinite, cumulativ, urm toarele condi ii:   
   a) impozitul pl tit în str in tate, pentru venitul ob inut în str in tate, a fost efectiv pl tit în mod direct 
de persoana fizic  sau de reprezentantul s u legal ori prin re inere la surs  de c tre pl titorul venitului. 
Plata impozitului în str in tate se dovede te printr-un document justificativ, eliberat de:   
   1. autoritatea fiscal  a statului str in respectiv;   
   2. angajator, în cazul veniturilor din salarii;   
   3. alt pl titor de venit, pentru alte categorii de venituri;   
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   b) venitul pentru care se acord  credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri 
prev zute la art. 41.   
   (3) Creditul fiscal extern se acord  la nivelul impozitului pl tit în str in tate, aferent venitului din 
sursa din str in tate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, 
aferent  venitului impozabil din str in tate. În situa ia în care contribuabilul în cauz  ob ine venituri din 
str in tate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat în România 
se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare ar  i pe fiecare natur  de venit.   
   (4) ABROGAT   
   (5) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valut  se transform  la cursul de schimb 
mediu anual al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional  a României, din anul de realizare a 
venitului. Veniturile din str in tate realizate de persoanele fizice rezidente, precum i impozitul aferent, 
exprimate în unit i monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Na ional  a 
României, se vor transforma astfel:   
   a) din moneda statului de surs  într-o valut  de circula ie interna ional , cum ar fi dolari S.U.A. sau 
euro, folosindu-se cursul de schimb din ara de surs ;   
   b) din valuta de circula ie interna ional  în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al 
acesteia, comunicat de Banca Na ional  a României, din anul de realizare a venitului respectiv.   
   ART. 92 ABROGAT   
(1) Pierderile fiscale ob inute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat str in se 
compenseaz  numai cu veniturile de aceea i natur  i surs , din str in tate, pe fiecare ar , 
înregistrate în cursul aceluia i an fiscal.   
   (2) Pierderea care nu este acoperit , în temeiul alin. (1), se reporteaz  pentru o perioad  de 5 ani 
fiscali consecutivi i se compenseaz  numai cu veniturile de aceea i natur  i surs , din statul 
respectiv.   
 

CAPITOLUL XIII 
Obliga ii declarative ale pl titorilor de venituri cu re inere la surs    

 
   Art. 93   Obliga ii declarative ale pl titorilor de venituri cu re inere la surs    
    Pl titorii de venituri, cu regim de re inere la surs  a impozitelor, sunt obliga i s  calculeze, s  re in  
i s  vireze impozitul re inut la surs  i s  depun  o declara ie privind calcularea i re inerea 

impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pân  la data de 30 iunie a 
anului curent, pentru anul expirat. Fac excep ie de la obliga ia de depunere a acestei declara ii 
pl titorii de venituri din salarii, pentru care obliga iile declarative sunt prev zute la art. 59, în leg tur  
cu veniturile din salarii pl tite contribuabililor.   

CAPITOLUL XIV 
Dispozi ii tranzitorii i finale   

 
   ART. 94   Dispozi ii tranzitorii   
   (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prev zute în actele normative privind unele m suri de 
protec ie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, r mân valabile pân  la 
data expir rii lor.   
   (2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabili nu se compenseaz  cu veniturile 
ob inute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi i nu se reporteaz , reprezentând pierderi 
definitive ale contribuabililor.   
   (3) Prevederile privind îndeplinirea condi iei prev zute la art. 40 alin. (2) se aplic  începând cu data 
de 1 ianuarie 2004.   
   ART. 95   Definitivarea impunerii pe anul 2004   
   (1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat în anul fiscal 2004, 
prin ordin al ministrului finan elor publice se va stabili baremul de impunere ob inut pe baza baremului 
anual pentru pl i anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personal  de baz , corectate cu rata 
infla iei realizate, diminuat  cu 1/2 din rata infla iei prognozate în acest an, conform legisla iei în 
vigoare în anul 2004.   
   (2) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2004, se va elabora 
formularistica necesar  ce va fi aprobat  prin ordin al ministrului finan elor publice."   
   3. Articolele 96-101 se abrog .   
   4. Articolul 104 se completeaz  cu un nou alineat, alineatul (6), cu urm torul cuprins:   
    " (6) Microîntreprinderile pl titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata 
impozitului pe profit începând cu anul fiscal urm tor. Op iunea se exercit  pân  la data de 31 ianuarie 
a anului fiscal urm tor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor."   
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   5. Articolul 107 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 107. -  Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%."   
   6. La articolul 109, alineatul (2) va avea urm torul cuprins:   
   «(2) Persoanele juridice care se înfiin eaz  în cursul unui an fiscal înscriu op iunea în cererea de 
înregistrare la registrul comer ului. Op iunea este definitiv  pentru anul fiscal respectiv.»   
   7. La articolul 115 alineatul (1), literele k) i m) vor avea urm torul cuprins:   
   «k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul interna ional i prest rile de servicii 
accesorii acestui transport;   
 

  
 
............................................................................................ 

 
   m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigur rilor sociale sau de la bugetul de stat, în m sura 
în care pensia lunar  dep e te plafonul prev zut la art. 69;».   
   8. La articolul 115 alineatul (1), litera n) se abrog .   
   9. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea urm torul cuprins:   
   «a) cota de impozit de 10% se aplic  pentru dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit i 
alte instrumente de economisire la b nci i la alte institu ii de credit autorizate i situate în România, 
constituite/achizi ionate începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de 
depozit i alte instrumente de economisire a c ror scaden  este ulterioar  datei de 1 iunie 2005, în 
scop fiscal, data scaden ei este asimilat  cu data constituirii;».   
   10. La articolul 116 alineatul (4), literele a) i b) vor avea urm torul cuprins:   
   «a) pentru veniturile ce reprezint  remunera ii primite de nereziden i care au calitatea de 
administrator, fondator sau membru al consiliului de administra ie al unei persoane juridice române, 
potrivit art. 57;   
   b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigur rilor sociale sau de la bugetul de stat, 
potrivit art. 70.»   
   11. La articolul 117, litera a) va avea urm torul cuprins:   
   «a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt 
mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referin  de pe pie ele interbancare la depozitele 
la o lun , comunicate în prima zi lucr toare a lunii pentru care se face calculul, corespunz toare 
monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum i la 
depunerile la casele de ajutor reciproc;».   
   12. La articolul 140 alineatul (2), litera a) va avea urm torul cuprins:   
   «a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de 
arhitectur  i arheologice, gr dini zoologice i botanice, târguri, expozi ii, cinematografe;».   
   13. La articolul 141 alineatul (1), literele k) i m) vor avea urm torul cuprins:   
   «k) prest rile de servicii culturale, precum i livr rile de bunuri strâns legate de aceste servicii, 
efectuate de institu ii publice sau de organiza ii culturale nonprofit;   
 

  
 
............................................................................................ 

 
   m) activit ile specifice posturilor publice na ionale de radio i de televiziune, cu excep ia activit ilor 
de publicitate i altor activit i de natur  comercial .»   
   14. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrog .   
   15. La articolul 141 alineatul (2), literele f) i j) se abrog .   
   16. La articolul 142, litera g) se abrog .   
   17. Articolul 154 va avea urm torul cuprins:   
   «Art. 154   Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat    
    În în elesul taxei pe valoarea ad ugat , o asociere sau alt  organiza ie care nu are personalitate 
juridic  se consider  a fi o persoan  impozabil  separat , pentru acele activit i economice 
desf urate de asocia i sau parteneri în numele asocia iei ori organiza iei respective, cu excep ia 
asocia iilor în participa iune constituite exclusiv din persoane impozabile române.»   
   18. La articolul 1601 alineatul (2), litera e) se abrog .   
   19. La articolul 161, partea introductiv  a alineatului (7) va avea urm torul cuprins:   
   «(7) Referirile la taxa pe valoarea ad ugat  din actele normative prev zute la lit. a)-r) r mân în 
vigoare pân  la data de 31 decembrie 2006, cu excep ia cazurilor în care actul normativ prevede 
aplicarea, pe o perioad  limitat  de timp, a acestor prevederi i care se vor aplica pe perioada 
prev zut  în actul normativ prin care au fost acordate, cu condi ia s  nu dep easc  data de 31 
decembrie 2006:».   
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   20. La articolul 161 alineatul (7), dup  litera q) se introduce litera r) cu urm torul cuprins:   
   «r) Ordonan a Guvernului nr. 11/1995 privind m suri comerciale specifice rezervelor materiale 
na ionale pentru împrosp tarea produselor i valorificarea celor disponibile, publicat  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 
69/1995.»   
   21. La articolul 162, litera g) va avea urm torul cuprins:   
   «g) uleiuri minerale i electricitate.»   
   22. La articolul 175 alineatul (1), litera e) va avea urm torul cuprins:   
   «e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul i propanul, pure din punct de vedere chimic;».   
   23. La articolul 175 alineatul (2), litera f) va avea urm torul cuprins:   
   «f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 i 2711 21 00;».   
   24. Articolul 176 va avea urm torul cuprins:   
   «Art. 176   Nivelul accizelor   
    Nivelul accizelor pentru urm toarele produse este:   
 

     

 
Nr. 
crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza*) (echivalent 

euro/U.M.) 

 

1. Bere din care: hl/1 grad 
Plato1) 

0,74 

 1.1. Bere produs  de produc torii independen i cu o capacitate de produc ie anual  ce nu 
dep e te 200 mii hl 

 0,43 

2. Vinuri hl de produs  

 2.1. Vinuri lini tite  0,00 

 2.2. Vinuri spumoase  34,05 

3. B uturi fermentate, altele decât bere i vinuri hl de produs  

 3.1. lini tite  0,00 

 3.2. spumoase  34,05 

4. Produse intermediare hl de produs 51,08 

5. Alcool etilic hl alcool pur2) 465,35 

 Produse din tutun   
6. igarete 1.000 igarete 9,10 + 

  30% 

7. ig ri i ig ri de foi 1.000 buc i 22,13 

8. Tutun destinat fumatului, din care: kg 29,51 

 8.1. Tutun destinat rul rii în igarete kg 29,51 

 Uleiuri minerale   
9. Benzine cu plumb ton  1.000 litri 480,00 

  369,60 

10. Benzine f r  plumb ton  1.000 litri 425,06 

  327,29 

11. Motorine ton  1.000 litri 307,59 

  259,91 

12. P cur  1.000 kg 6,81 

13. Gaze petroliere lichefiate, din care: 1.000 kg  

 13.1. Utilizate drept carburant  128,26 

 13.2. Utilizate pentru înc lzire  113,50 
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 13.3. Utilizate în consum casnic3)  0,00 

14. Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 i 2711 21 00) gigajoule 1,59 

15. Petrol lampant (kerosen)4), din care:   

 15.1. Utilizat drept carburant ton  1.000 litri 469,89 

  375,91 

 15.2. Utilizat pentru înc lzire ton  1.000 litri 469,89 

  375,91 

16. Benzen, toluen, xileni i alte amestecuri de hidrocarburi aromatice ton  469,89 

 Electricitate (codul NC 2716)   
17. Electricitate utilizat  în scop comercial MWh 0,14 

18. Electricitate utilizat  în scop necomercial MWh 0,30 

 
   *) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2006, în conformitate 
cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea European , la capitolul 
10 "Impozitarea".   
   1) Gradul Plato reprezint  greutatea de zah r exprimat  în grame, con inut  în 100 g de solu ie 
m surat  la origine la temperatura de 20°C/4°C.   
   2) Hl alcool pur reprezint  100 litri alcool etilic rafinat cu concentra ia de 100% alcool în volum, la 
temperatura de 20°C, con inut într-o cantitate dat  de produs alcoolic.   
   3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se în elege gazele petroliere lichefiate, 
distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de pân  la 
maximum 12,5 kg.   
   4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaz .»   
   25. La articolul 177, alineatul (1) va avea urm torul cuprins:   
   «Art. 177. -  (1) Pentru igarete, acciza datorat  este egal  cu suma dintre acciza specific  i acciza 
ad valorem, dar nu mai pu in de 19,92 euro/1.000 igarete, care reprezint  acciza minim . Când suma 
dintre acciza specific  i acciza ad valorem este mai mic  decât acciza minim , se pl te te acciza 
minim .»   
   26. La articolul 177, dup  alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urm torul cuprins:   
   «(11) La propunerea Ministerului Finan elor Publice, Guvernul poate modifica acciza minim  în 
func ie de evolu ia accizei aferente igaretelor din categoria de pre  cea mai vândut , astfel încât 
nivelul accizei minime s  reprezinte 90% din acciza aferent  igaretelor din categoria de pre  cea mai 
vândut .»   
   27. La articolul 187, dup  alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urm torul cuprins:   
   «(3) Face excep ie de la prevederile alin. (1) deplasarea electricit ii în regim suspensiv de la plata 
accizelor.»   
   28. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) i k) se abrog .   
   29. La articolul 201 alineatul (1), litera d) va avea urm torul cuprins:   
   «d) uleiurile minerale utilizate pentru produc ia de electricitate i pentru produc ia combinat  de 
energie electric  i energie termic ;».   
   30. La articolul 201 alineatul (1), literele j), k) i l) se abrog .   
   31. La articolul 207 literele i), j) i k) se abrog .   
   32. La articolul 207, literele m) i o) vor avea urm torul cuprins:   
   «m) aparate pentru condi ionat aer, cu codurile: NC 8415 10 10 i 8415 10 90;   
 

  
 
............................................................................................ 

 
   o) iahturi i b rci cu sau f r  motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 i 
8903 99.»   
   33. La articolul 208, alineatele (4) i (5) vor avea urm torul cuprins:   
   «(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:   
 

    
 Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza (%) 
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1. Confec ii din bl nuri naturale (cu excep ia celor de iepure, oaie, capr ) 45 

 
2. Articole din cristal1) 55 

 
3. Bijuterii din aur i/sau din platin , cu excep ia verighetelor 25 

 
4. Produse de parfumerie 

 

 
 4.1. Parfumuri, 35 

 
 din care: 

 

 
 - ape de parfum 25 

 
 4.2. Ape de toalet , 15 

 
 din care: 

 

 
 - ape de colonie 10 

 
5. Cuptoare cu microunde 20 

 
6. Aparate pentru condi ionat aer 20 

 
7. Arme de vân toare i arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport 100 

 
8. Iahturi i b rci cu sau f r  motor pentru agrement 

 

 
 11.1. Iahturi 50 

 
 11.2. B rci*) cu sau f r  motor pentru agrement 30 

 
   *) Nu intr  sub inciden a accizelor b rcile cu sau f r  motor cu lungime mai mic  de 7 m i cu motor 
mai mic de 15 CP.   
   1) Prin cristal se în elege sticl  având un con inut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.   
   (5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:   
 

     
 

Nr. 
crt. Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme sau autoturisme de 

teren noi (%) 
Acciza pentru autoturisme sau autoturisme de 

teren rulate (%) 

 
1. Autoturisme echipate cu motor cu 

benzin :   

 
 a) cu capacitate cilindric  sub 1.601 

cm3 1 2,5 

 
 b) cu capacitate cilindric  între 1.601 i 

1.800 cm3 2,5 5,5 

 
 c) cu capacitate cilindric  între 1.801 i 

2.000 cm3 4 10 

 
 d) cu capacitate cilindric  între 2.001 i 

2.500 cm3 8 21 

 
 e) cu capacitate cilindric  de peste 

2.500 cm3 11 32 

 
2. Autoturisme echipate cu motor Diesel: 

  

 
 a) cu capacitate cilindric  sub 1.601 

cm3 1 2,5 

 
 b) cu capacitate cilindric  între 1.601 i 

2.000 cm3 2,5 5,5 

 
 c) cu capacitate cilindric  între 2.001 i 

2.500 cm3 4 11 

 
 d) cu capacitate cilindric  între 2.501 i 

3.200 cm3 8 21 

 
 e) cu capacitate cilindric  de peste 

3.200 cm3 11 32» 

 
   34. La articolul 209, alineatul (3) va avea urm torul cuprins:   
   «(3) Pl titori de accize sunt i persoanele fizice care introduc în ar  autoturisme i autoturisme de 
teren, inclusiv rulate, precum i iahturi i b rci cu sau f r  motor pentru agrement.»   
   35. La articolul 244 se introduce denumirea marginal  cu urm torul cuprins:   
    «Întârzieri la plata accizelor»   
   36. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea urm torul cuprins:   
   «2. cl dirile care, potrivit legisla iei în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectur  
sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excep ia incintelor care sunt folosite pentru activit i 
economice;».   
   37. La articolul 270, alineatul (11) va avea urm torul cuprins:   
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   «(11) Publicitatea realizat  prin mijloace de informare în mas  scrise i audiovizuale, în sensul 
prezentului articol, corespunde activit ilor agen ilor de publicitate potrivit Clasific rii activit ilor din 
economia na ional  - CAEN, cu modific rile ulterioare, respectiv publicitatea realizat  prin ziare i alte 
tip rituri, precum i prin radio, televiziune i Internet.»   
   38. La articolul 283 se introduce denumirea marginal  cu urm torul cuprins:   
    «Alte taxe locale»   
   39. La articolul 298, alineatul (2) se abrog .   
   Art. II. -  În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse 
în ar  în baza contractelor de leasing ini iate dup  data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de 
urgen , baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaug  cuantumul 
taxelor vamale i alte taxe speciale, dup  caz, datorate la momentul închiderii opera iunii de import.   
   Art. II1. -  Avansurilor încasate pentru livr rile de animale vii li se aplic  regimul fiscal privind taxa pe 
valoarea ad ugat , în vigoare la data încas rii avansului.   
   Art. III. -  (1) Prin derogare de la dispozi iile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
prevederile prezentei ordonan e de urgen  intr  în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu 
urm toarele excep ii:   
   a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 
77;   
   b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 
66; alin. (4) i (41) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a1), a2), a3), e), e1) i g) ale alin. (3) al art. 67; 
alin. (4) i (5) ale art. 67; art. 771-773; alin. (31) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83;   
   c) ABROGAT   
   (2) ABROGAT   
   (3) ABROGAT   
   (4) ABROGAT   
   (5) Cota de impozit de 16% se aplic  începând cu data de 1 ianuarie 2006 i pentru veniturile 
realizate de persoanele fizice i juridice nerezidente, prev zute la art. 115, cu excep ia veniturilor 
ob inute din jocuri de noroc pentru care se men ine cota de impozit de 20%.   
   Art. IV. -  Pe data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen  se abrog :   
   a) art. XXXVII din Ordonan a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m suri financiare, 
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobat  cu modific ri 
i complet ri prin Legea nr. 507/2004;   

   b) alin. (2) al art. 6 din Ordonan a Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea i exercitarea activit ii 
de consultan  fiscal , publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 
2001, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 198/2002, cu modific rile ulterioare.   
   Art. V. -  În vederea diminu rii evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului 
de marcare, antrepozitarii autoriza i vor utiliza pentru marcare numai banderole i timbre înseriate i 
numerotate. Termenul i procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum i regimul stocului 
de marcaje valabile la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen  vor fi stabilite prin ordin 
al ministrului finan elor publice, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
   Art. VI. -  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i cu cele aduse 
prin prezenta ordonan  de urgen , se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dup  
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nou  numerotare.   
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