
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind aprobarea OrdonaEtei Guvernului nr. 8/2021 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanfa Guvernului m*. 8 din
30 august 2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pet. I poz. 3 si 14 din 

Legea m*. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din
31 august 2021, cu umatoarele modificari si completaii:

1. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un non 

punct, punctiil 10^ cu urmatorul cuprins:
La articolul 42^, dupa alineatul (4) se introduc doud not 

alimate, alineatele (4^) si (4^), cu urmatorul cuprins:
«(4^) Membrui grupului fiscal calculeaza, trimestrial/anual, 

impozitul pe profit numai in scopul determinarii sumelor prevazute la 

alin. (4) §i art. 45 alin. (10) care se comunica persoanei juridice 

responsabile. Acest impozit nu se datoreaza de membrui grupului si nu 

se transmite persoanei juridice responsabile.
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(4^) Pentm aplicarea prevederilor art. 22 aliii. (5) la nivelul 

persoanei juridice responsabile si al membrilor grupului fiscal, se au in 

vedere si urmatoai'cle reguli:
a) persoana juridica responsabila, care efectueaza scaderea sumei 

aferente impozitului pe profit scutit din impozitul pe profit datorat de 

grupul fiscal, comunica fiecarui membru care a transmis astfel de suine 

partea ce ii revine acestuia din suma scazuta la nivelul grupului fiscal;
b) partea care se comunica fiecarui membru, potrivit lit. a), se 

determina inmultind suma scazuta la nivelul grupului fiscal cu raportul 

dintre sumele ti*ansmise de fiecare membru si totalul smnelor primite de 

persoana responsabila de la membrii grupului fiscal;
c) suma care se repaitizeaza de catre membrul grupului fiscal 

pentm constituirea rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), este cea commiicata 

de persoana juridica responsabila, potrivit lit. a).»”

2. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un non 

punct, punctul 12^, cu urmatorul cuprins:
La articolul 45, dupd alineatul (9) se introduce un nou 

alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
«(10) Pentru determinarea impozitului pe profit datorat de 

gmpul fiscal, potrivit Capitolului IV^ „Reguli privind consolidarea 

fiscala in domeniul impozitului pe profif’ din Titlul II, pe perioada 

aplicarii prevederilor Ordonanfei de m'genfa a Guvernului nr. 153/2020, 
fiecare membru al grapului fiscal determina si comunica persoanei 

juridice responsabile suma reprezentand impozitul pe profit redus, 
potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, in functie de 

situatia individuala.»”

3. La articolul I, dupa punctul 19 se introduce un nou 

punct, punctul 19^, cu urmatorul cuprins:
„19K La articolul 111, alineatele (4) si (5) se modified si vor 

avea urmdtorul cuprins:
«(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la 

valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea 

declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata 

realizat de catre camerele notarilor publici cu experti evaluatori 

autorizafi in conditiile legii, impozitul se calculeaza la nivelul valorii 

stabilite prin studiul de piata.
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(5) Camerele notarilor publici actualizeaza cel putin o data pe an 

studiile de piata intocmite de expert! evaluator! autoiizat! in cond!t!!le leg!!, 
care trebu!e sa contina mformat!! pr!v!nd valoiile m!n!me consenuiate pe 

piata imobiliara specified in anul precedent s! le comunica directiilor 

generate regionale ale finantelor publice din cadrul A.N.A.F.»”

4. La articolul I punctul 55, litera s) a alineatulul (1) al 

articolului 456 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„s) cladirea folosita ca doniiciliu aflata in propiietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 §! art. 5 alin. (l)-(8) din 

Decretul-lege nr. 118/1990 priviiid acordarea unor dreptur! persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 

6 maitie 1945, precum §! celor deportate in strainatate or! constituite in 

prizonieri, republicat, §! a persoanelor jfizice prevazute la ait. 1 din Ordonan^a 

Guvemulu! nr. 105/1999, republicata, cu modificarile §! completarile 

ulterioare; scutirea ramane valabila §! in cazul transfemlu! proprietalii prin 

mostenire catre cop!!! acestora, indiferent unde ace§tia domiciliaza;”

5. La articolul I punctul 57, litera s) a alineatului (1) al 

articolului 464 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„s) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 §i ait. 5 alin. (l)-(8) din 

Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, §i a persoanelor fizice prevazute 

la art. 1 din Ordonanfa Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioai'e; scutirea ramane valabila §i in 

cazul transferului proprietafii prin mo§tenire catre copiii acestora, 
indiferent unde ace§tia domiciliaza;”

6. La articolul I punctul 58, litera c) a alineatului (1) al 

articolului 469 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 §i art. 5 alin. (l)-(8) din 

Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, §i a persoanelor fizice prevazute la 

art. 1 din Ordonanfa Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; scutirea ramane valabila §i in cazul transferului mijlocului 

de transport prin mo§tenire catre copiii acestora;”
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Acest proiect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 25 noiemhrie 2021, cu respectarea prevederilor art 76 

alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE GAMEREI DEPUTATILOR
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