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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea
combaterea evaziunii fiscale

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.241/2005 pentru prevenirea §i combaterea evaziunii fiscale, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.672 din 27 iulie 2005, cu 

modific^ile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„Art.6.- Constituie infracliune §i se pedepse§te cu inchisoare de la 1 an la 

6 ani re^inerea ?i neplata, mcasarea §i neplata, ori, dupa caz, nere^inerea sau 

neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul de scaden^a prev^t de lege, a 

impozitelor §i/sau contributiilor prev^te in anexa la prezenta lege.”

2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.8.- (1) Constituie infrac^iune §i se pedepse§te cu inchisoare de la 

2 ani la 7 ani §i interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinja de catre 

contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu^iilor, avand ca rezultat objinerea, 
fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul 
general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.”

3. Alineatul (2) a! articolului 8 se abroga.
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4. Alineatul (3) al articolului 8 se modiHca si va avea urmatorui cuprins:
„(3) Tentativa faptelor prevazute la alin.(l) se pedepse^te.”

5. Articolu! 9 se modifica si va avea urmatorui cuprins:
„Art.9.- (1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala §i se pedepsesc cu 

inchisoare de la 2 ani la 7 ani interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte 

savar^ite m scopul sustragerii de la mdeplinirea obligatiilor fiscale:
a) ascunderea bimului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, m tot sau in parte, a eviden^ierii, in actele 

contabile ori in alte documente legale, a opera^iunilor comerciale efectuate sau a 

veniturilor realizate;
c) evidentierea, in actele contabile sau in alte documente 

legale, a cheltuielilor care nu au la baza operajiuni reale ori evidentierea altor 

opera^iuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, 

memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte 

mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de evidence contabile duble, folosindu-se 

inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale 

sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire 

la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor 

ori de catre terfe persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile 

Codului de procedura fiscala sau ale Codului de procedura penala.
(2) Daca prin faptele prev^te la alin.(l) s-a produs un

prejudiciu mai mare de 100.OOOeuro, in echivalentul monedei na^ionale, limitele 

speciale ale pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu o treime.
(3) Daca prin faptele prevazute la alin.(l) s-a produs un

prejudiciu mai mare de 500.000euro, in echivalentul monedei na^ionale, limitele 

speciale ale pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu jumatate.”

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorui cuprins:
„Art.l0.- (1) In cazul savar§irii unei infi*ac|iuni prevazute la art.6, art. 8 

sau art.9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecajii, pana la citirea actului de 

sesizare, suspectul sau inculpatul acopera integral prejudicial cauzat prin 

infrac^iune, limitele prevazute de lege pentru fapta savar§ita se reduc la jumatate. 
Daca prejudiciul cauzat prin infracjiune §i recuperat in acela§i mod este pana la
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100.000 euro, in echivalentul monedei najionale, se poate aplica pedeapsa cu 

amenda.
(2) Faptele nu se pedepsesc daca prejudiciul cauzat prin 

infracliune este de pana la 10.000 euro, in echivalentul monedei nationale, iar in 

cursul urmaririi penale sau al judecajii, pana la citirea actului de sesizare, suspectul 
sau inculpatul acopera integral prejudiciul.

(3) Dispozijiile prevazute la alin.(l) sau (2) nu se aplica daca 

suspectul sau inculpatul a mai savar§it o infracliune prevazuta de prezenta lege 

intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficial de 

prevederile alin.(l) §i (2).”

7. Dupa articolul 16 se introduce o anexa, al carei con^inut este prevazut 

in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

A

Art.II.- In cauzele aflate in curs de judecata in care primul termen de judecata 

a avut loc anterior intr^ii in vigoare a prezentei legi, dispozi{iile art. 10 alin.(l) §i 
(2) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea §i combaterea evaziunii fiscale, cu 

modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica in mod 

corespunzator la primul termen cu procedura completa imediat urmator intrarii in 

vigoare a prezentei legi.”
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Teodor-Viorel Melescanu$
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Anexa
(Anexa la Legea nr. 241/2005)

Impozitele si contributiile care intra sub incidenta art. 6

Temeiul legalDenumirea obligaliei fiscaleNr.
crt

Impozitul pe dividendele platite de o persoana juridica Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificmle si completMle 
ulterioare, art.43.

1.
romma catre o persoana juridica romana

Impozitul pentru veniturile din activita^i independente Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
realizate in baza contractelor de activitate sportiva

2.
cu modific^le si completarile 
ulterioare, art.68*.

Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modific^le §i completarile 
ulterioare, art.72.

3.
intelectuala

Impozit pe venitul din salarii §i asimilate salariilor Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile §i completmle 
ulterioare, art.78, art.80 si art.82.

4.

Impozitul pe veniturile din arenda Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, art.84.

5.

Impozitul pe veniturile sub forma de dobanzi Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modific^le §i complet^ile 
ulterioare, art.97.

6.

7. Impozit pe veniturile sub forma de dividende Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile §i completarile 
ulterioare, art.97.

Impozitul pe veniturile impozabile obpnute din 
lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea 
capitalului social, potrivit legii

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, art.97.

8.

9. Impozitul pe veniturile din pensii Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si complet^ile 
ulterioare, art. 101.
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Impozitul pe veniturile din premii §i din jocuri de noroc10. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completMle 
ulterioare, art. 110.

Impozitul pe veniturile din alte surse11. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, art. 115.

Impozitul pe veniturile ob^inute de o persoana fizica Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
dintr-o asociere intre o persoana fizica §i o persoana cu modificarile §i completarile 
juridica, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal, ulterioare, art. 125.

12.

Impozitul pe veniturile obfinute de o persoana fizicaLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
dintr-o asociere intre o persoana fizica §i o persoana cu modificarile si completarile 
juridica, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal, ulterioare, art.125.

13.

14. Impozitul pe veniturile obfinute de o persoana fizicaLegea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
dintr-o asociere intre o persoana fizica sau orice altacu modificarile §i complet^ile
entitate - asociere fara personalitate juridica §i o persoana ulterioare, art. 125.
juridica, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016,
conform contractului de asociere, determinate potrivit
prevederilor titlului II.

Contribufia de asigurari sociale15. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modific^le §i completarile 
ulterioare, art.146 si art.151.

16. Contribufia de asigurari sociale de smatate Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificMle §i completarile 
ulterioare, art. 168-si art. 174.

Impozitul pe veniturile obfinute din Rom^ia de 
nerezidenfi

17. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modific^le si complet^le 
ulterioare, art.223, art.224, art.227 §i 
art.230.

18. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietafilor 
imobiliare din patrimoniul personal

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile §i completarile 
ulterioare, art. 111.

19. Contribufia la Fondul pentru mediu Ordonanfa de urgenta a Guvemului 
nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, 
cu modificMe §i completarile 
ulterioare, art. 9 §i art. 11.




