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30.08.2021

TABEL DE CONCORDANTA

DIRECTIVA 2011/96/UE A CONSILIULUl din 30 nolembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama §i filialelor acestora din 
diferite state membre (reformare)
Proiect de ORDONANTA A GUVERNULUl pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Project de ORDONANJA A GUVERNULUl pentru 
modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal

DIRECTIVA 2011/96/UE a CONSILIULUl din 30 noiembrie 
2011 privind regimul fiscal comun care se aplica 

societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state 
membre (reformare) 

Diferente Observatii

Modificare 
art. 24 alin. 
(1), lit. a), 
pet. 2

Art. 2, lit.a), pet. (iii) m plus, plateste unul dintre 
impozitele mentionate m anexa I partea 
B, fare posibilitatea unei opfiuni sau 
exceptari, sau un alt impozit care 
substituie unul dintre acele impozite;

„2. plate§te impozit pe profit, potrivit 
prevederilor titlului II, fara posibilitatea 
unei op^iuni sau exceptari, sau un alt 
impozit care substituie impozitul pe profit, 
potrivit legislafiei nationale;"

(iii)

Modificare 
art. 24 alin. 
(1), lit. b), 
pet. 3

„3. plate§te, in conformitate cu legisla^ia 
fiscala a unui stat membru, fara 
posibilitatea unei optiuni sau exceptari, 
unul dintre impozitele prevazute m anexa 
nr. 2 care face parte integranta din 
prezentui titlu sau un alt impozit care 
substituie unul dintre aceste impozite;"

Modificare 
art. 24 alin. 
(5), lit. b), 
pet. 3

„3. plate§te, m conformitate cu legisla^ia 
fiscala a unui stat membru, fara 
posibilitatea unei optiuni sau exceptari, 
unul dintre impozitele prevazute m anexa 
nr. 2 care face parte integranta din 
prezentui titlu sau un alt impozit care 
substituie unul dintre aceste impozite;"
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Art. 2, lit.a), pet. (iii) m plus, plateste unul dintre 
impozitele men^ionate Tn anexa I partea 
B, fara posibilitatea unei optiuni sau 
exceptari, sau un alt impozit care 
substituie unu! dintre acele impozite;

Modificare 
art. 229 alin. 
(DJit. c), 
pet. 1, 
subpet. iii)

„(iii) plateste, m conformitate cu legisla^ia 
fiscala a unui stat membru, fara 
posibilitatea unei optiuni sau exceptari, 
unul dintre impozitele prevazute Tn anexa 
nr. 2 la titiul II sau un alt impozit care 
substituie unul dintre acele impozite;"

(iii)

Art. 2, lit.a), pet. (iii) Tn plus, plateste unul dintre 
impozitele men^ionate Tn anexa I partea 
B, fara posibilitatea unei optiuni sau 
exceptari, sau un alt impozit care 
substituie unul dintre acele impozite;

„(ii) plateste impozit pe profit, potrivit 
prevederilor titiului II, fara posibilitatea 
unei optiuni sau exceptari, sau un alt 
impozit care substituie impozitui pe profit, 
Tn conformitate cu legislatia nationala."

Modificare 
art. 229 alin. 
(1), lit. c), 
pet. 3, 
subpet. ii)

(iii)
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TABEL DE CONCORDANTA

DIRECTIVA 2016/1164/UE a CONSILIULUl din 12 iulie 2016 de stabiiire a normelor Tmpotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au 
incidenta directa asupra functionarii pietei interne (reformare)
Proiect de ORDONANTA A GUVERNULUl pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Proiect de ORDONANTA A GUVERNULUl pentru 
modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal

DIRECTIVA 2016/1164/UE a CONSILIULUl din 12 iulie 2016 
de stabiiire a normelor Tmpotriva practicilor de evitare a 

obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra 
functionarii pietei interne

„(4) Prin derogare de la prevederile art. 
184 alin. (1) din Codul de procedure fiscala, 
contribuabilul care aplica regulile de la 
alin. (1) - (3) beneficiaza de dreptul de 
e§alonare la plata pentru acest impozit, 
prin achitarea m rate egale pe parcursul a 
cinci ani, daca se afla Tn oricare dintre 
urmatoarele situatii: (...}"

(2) Unui contribuabil i se acorda dreptul 
de a e^alona plata impozitului la ie^ire 
mentionat la alineatui (1), prin achitarea 
m tran§e pe parcursul a cinci ani, m 
oricare dintre urmatoarele situa^ii: (...)

Modificare 
art. 40^ alin. 
(4), partea 
dispozitiva

Reformulare 
text, prin
eliminarea 
trimiterii la 
Tndeplinirea 
condiTiilor 
prevazute de 
Codul de
procedure 
fiscala.

Art. 5 
alin.(2)

(3) Tn cazul in care un contribuabil 
e^aloneaza plata Tn conformitate cu 
alineatui (2), se poate percepe dobanda 
Tn conformitate cu legisla^ia statului 
membru al contribuabilului sau al 
sediului permanent, dupa caz.

(4^) Pe perioada derularii esalonarii la 
plata acordata Tn temeiul alin. (4) se 
percep dobanzi Tn cuantumul prevazut la 
art. 197 din Codul de procedura fiscala."

Introducere 
trei noi 
alineate la 
art. 40^ alin. 
(4^), (4^), 9i 
(4^), dupa 
alin. (4)

Introducere
text cu
indicarea
prevederilor
din legislatia
national!
privind
perceperea
de dobanzi,
ca urmare a
eliminarii

Art. 5 
alin.(3)
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trimiterii la
Tndeplinirea
conditiiior
prevazute de
Codul de
procedura
fiscala.

„{4^} In situatia m care, la 
acordarea e§alonarii la plata prevazuta de 
alin. (4), exista un rise real si demonstrabil 
de nerecuperare a creantei bugetare, m 
termen de cel mult 10 zile de la data 
comunicarii de catre organul fiscal a 
acorduiui de principiu, contribuabilul are 
obligafia constituirii unei garanfil cu 
respectarea prevederilor alin. (6), (7), (7^), 
(8), (11), (12), (17) 5i (24) ale art. 193 din 
Codul de procedura fiscala. Prin rise real 
demonstrabil se mfelege existenta in 
evidenta fiscala a contribuabilului, la data 
depunerii declaratiei continand impozitui 
prevazut la alin. (1), a unor obligafii 
bugetare restante cu o vechime mai mare 
de 90 de zile ^i/sau cu o valoare totala mai 
mare de 20.000 lei, inclusiv impozitui 
prevazut la alin. (1). Tn acest caz, 
e^alonarea la plata se acorda cu conditia 
constituirii garanfiei.

Tn cazul m care exista un rise real ^i 
demonstrabil de nerecuperare, 
contribuabililor li se poate solicita, de 
asemenea, sa ofere o garanfie pentru a 
putea efectua plata tn mod e^alonat m 
conformitate cu alineatui (2).

Introducere 
text cu privire
la
constituirea 
de garantii, 
ca urmare a 
eliminarii 
trimiterii la 
Tndeplinirea 
conditiiior 
prevazute de 
Codul de 
procedura 
fiscala.

Al doilea paragraf nu se aplica Tn cazul Tn 
care legislafia din statui membru al 
contribuabilului sau al sediului 
permanent prevede posibilitatea de 
recuperare a datoriei fiscale prin

(42) Prevederile alin. (4^) nu se aplica Tn 
cazul contribuabililor pentru care poate fi

Introducere 
text cu privire
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intermediul unui alt contribuabil care 
este membru al aceluia^i grup are 
rezidenta fiscala m statui membru 
respectiv.

atrasa raspunderea solidara potrivit 
dispozitiilor art. 42^°.

la
posibilitatea 
de a nu se 
solicita 
garantii m 
situatia in 
care
opereaza 
institutia 
raspunderii 
solidare, ca 
urmare a 
eliminarii 
trimiterii la 
indeplinirea 
conditiilor 
prevazute de 
Codul de 
procedure 
fiscala.

(4“’) Esaionarea la plata, prevazuta la alin. 
(4) nu se acorda m urmatoarele cazuri:
a) contribuabilul se afla m procedure 
falimentului sau m lichidare potrivit 
prevederilor legale in vigoare;
b) impozitui pe profit calculat potrivit alin. 
(1) - (3), la data depunerii declaratiei, intra 
sub incidenta prevederilor art. 167 din 
Codul de procedura fiscala, m limita sumei 
de rambursat/de restituit/de plata de la 
buget;

Introducere 
text cu privire 
la cazuri de 
neacordare a 
e^alonarii la 
plata care 
sunt
justificate 
procedural, 
atat de 
condi^iile de 
pierdere a

•jERAl* 4
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valabilitatii 
esalonarii, 
reglementate 
de alin. (6), 
cat de alte 
corelari
necesare 
aplicarii 
procedurii de 
e$alonare.

(4) tn cazul m.care se aplica alineatui (2), 
G^alonarea platii este intrerupta imediat 
5i datoria fiscala poate fi recuperata m 
urmatoarele cazuri: {...}

„(6) Esalonarea la plata acordata potrivit 
alin. (4) t§i plerde valabilitatea imediat ^i 
datoria fiscala poate fi recuperata tn 
urmatoarele cazuri:"

Modificare 
art. 40^ alin. 
(6), partea 
dispozitiva

Reformulare 
text, prin 
eliminarea 
trimiterii la 
cazurile 
prevazute de 
Codul de 
procedura 
fiscala.

Art. 5 
alin.(4)

„d) contribuabilul intra m faliment sau face 
obiectui unei proceduri de lichidare 
potrivit prevederilor legale m vigoare; 
e) contribuabilul nu achita ratele de 
e^alonare m cuantumul §i la termenele de 
plata din graficul de esalonare. Esalonarea 
la plata isi mentine valabilitatea daca rata 
de esalonare este achitata mtr-un termen 
de cel mult 90 de zile de la expirarea 
termenul de plata al acesteia, conform 
graficului de G$alonare."

(d) contribuabilul da faliment sau face 
obiectui unei proceduri de lichidare;

Introducere 
doua 
litere, lit. d) 
5i lit. e), dupa 
lit. c), la alin. 
(6) al art. 40^

Introducere 
text cu privirenoi
la
posibilitatea 
mtreru peril 
esalonarii 
platii atat m 
cazul m care 
contribuabilul 
da faliment 
sau face 
obiectui unei 
procedure de

(e) contribuabilul nu T^i onoreaza 
obligatiile de plata a transelor si nu 
corecteaza aceasta situatie de neplata 
mtr-un termen rezonabil, care nu 
depaseste 12 luni.

St'
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lichidare cat 
si in cazul Tn 
care nu T§i 
mdeplineste 
obligatia de 
plata a rate! 
si nu
corecteaza 
situatia, ca 
urmare a 
eliminarii 
trimiterii la 
mdeplinirea 
condi^iilor 
prevazute de 
Codul de 
procedura 
fiscala.

"La articolul 40^ alineatui (8) se abroga"Abrogarea 
alin. (8) ai 
art. 40^

Eliminarea 
textului care 
con^inea 
dispozi^ii ce 
reglementau 
ca m cazulm 
care se 
beneficiaza 
de dreptui de 
e§alonare la 
plata, se lua
m
considerare $1 
dispozitiile

7
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din Codul de 
procedura 
fiscala privind 
"mlesnirea la 
plata", ca 
urmare a 
noilor
modificari 5! 
completari 
aduse 
celorlalte 
texte ale art. 
40^ din Codul 
fiscal, potrivit 
ceior de mai
sus

8
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TABEL DE CONCORDANTA

DIRECTIVA (UE) 2021/1159 A CONSILIULUl din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE Tn ceea ce prive^te scutirile temporare aplicate
importurilor si anumitor livrari de bunuri sau prestari de servicii, ca raspuns la pandemia de COVID-19
Proiect de ORDONANTA A GUVERNULUl pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Protect de ORDONANJA A GUVERNULUl pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal

DIRECTIVA (UE) 2021/1159 A CONSILIULUl din 13 iulie 
2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE Tn ceea ce 

priveste scutirile temporare aplicate importurilor si 
anumitor livrari de bunuri sau prestari de servicii, ca 

raspuns la pandemia de COVID-19

Diferente Observatli

La alineatui (1) se introduce urmatoarea 
liters:
„(fb) importui de bunuri de catre 
Comisie sau de catre o agentle ori un 
organism Tnfiintat(a) Tn temeiul 
dreptului Uniunii, Tn cazul Tn care 
Comisia sau o astfel de agenfie ori un 
astfel de organism imports bunurile 
respective Tn scopul Tndeplinirii 
sarciniior care Ti sunt conferite prin 
dreptui Uniunii pentru a combate 
pandemia de COVID-19; cu excepfia 
situatiei Tn care bunurile importate sunt 
utilizate, fie imediat, fie la o data 
ulterioara, Tn scopul unor livrari 
ulterioare efectuate cu titlu oneros de 
catre Comisie sau de catre o astfel de 
agenfie ori organism;"

La articolul 293, alineatui (1) dupa litera f) 
se introduce un noua litera, lit. f^), cu 
urmatorul cuprins:
„f^) importui de bunuri efectuat Tn 
Romania de catre Comisia Europeans sau 
de catre o agentie ori un organism 
Tnfiintate Tn temeiul dreptului Uniunii 
Europene, Tn cazul Tn care Comisia 
Europeans sau o astfel de agentie ori un 
astfel de organism import! bunurile 
respective Tn scopul Tndeplinirii sarciniior 
care Ti sunt conferite prin dreptui Uniunii 
Europene pentru a combate pandemia de 
COVID-19, cu excepfia situatiei Tn care 
bunurile importate sunt utilizate, fie 
imediat, fie la o data ulterioara, Tn scopul 
unor livrari ulterioare efectuate cu titlu 
oneros de catre Comisia European! sau de 
catre o astfel de agentie ori organism;"

Titiul IX 
Capitolul 5 
Articolul 143 
Alineatui (1)

Art. I pet. 46

Articolul 1 
punctui 1 litera 
(a) din Directiva 
2021/1159

AN(/i
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Se adauga urmMorul alineat:
„(3) Atunci cand conditiile pentru 
scutirea prevazuta la allneatui (1) litera 
(fb) mceteaza sa se aplice, Comisia sau 
agen^ia ori organismul m cauza 
informeaza statui membru m care a fost 
aplicata scutirea, iar importui bunurilor 
respective este supus TVA m conditiile 
aplicabile la momentui respectiv."

La articolul 293 dupa alineatui (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
urmatorul cuprins:
„(3) Atunci cand conditiile pentru scutirea 
prevazuta la alin. (1) lit. f^) mceteaza sa se 
aplice, Comisia Europeana sau agentia ori 
organismul m cauza care a efectuat 
importui de bunuri informeaza organul 
vamal competent, iar importui bunurilor 
respective este supus TVA Tn conditiile 
aplicabile la momentui respectiv."

Titiul IX 
Capitolul 5 
Articolul 143

Art. I pet. 47

Articolul 1 
punctui 1 litera 
(b) din Directiva 
2021/1159

Alineatui (1) se modifica dupa cum 
urmeaza:
(i) la primul paragraf, se introduce 
urmatoarea litera:
„(ab) livrarea de bunuri sau prestarea de 
servicii catre Comisie sau catre o agen^ie 
ori un organism mfiin^at(a) m temeiul 
dreptului Uniunii, Tn cazul Tn care 
Comisia sau o astfel de agenfie ori un 
astfel de organism achizifioneaza 
bunurile sau serviciile respective Tn 
scopul Tndeplinirii sarcinilor care Ti sunt 
conferite prin dreptui Uniunii pentru a 
combate pandemia de COVID-19, cu 
exceptia situatiei Tn care bunurile si 
serviciile achizi^ionate sunt utilizate, fie 
imediat, fie la o data ulterioara, Tn 
scopul unor livrari ulterioare efectuate 
cu titlu oneros de catre Comisie sau de

La articolul 294, alineatui (1) dupa litera 
k) se introduce un noua litera, lit. k^), cu 
urmatorul cuprins:
„k^) livrarea de bunuri sau prestarea de 
servicii catre Comisia Europeana sau catre 
0 agen^ie ori un organism Tnfiintate Tn 
temeiul dreptului Uniunii Europene, Tn 
cazul Tn care Comisia Europeana sau o 
astfel de agentie ori un astfel de organism 
achizitioneaza bunurile sau serviciile 
respective Tn scopul Tndeplinirii sarcinilor 
care Ti sunt conferite prin dreptui Uniunii 
Europene pentru a combate pandemia de 
COVID-19, cu exceptia situatiei Tn care 
bunurile si serviciile achizifionate sunt 
utilizate, fie imediat, fie la o data 
ulterioara, Tn scopul unor livrari ulterioare 
efectuate cu titlu oneros de catre Comisia

Titiul IX 
Capitolul 8 
Articolul 151 
Alineatui (1)

Art. I pet. 48

Articolul 1 
punctui 2 litera 
(a) din Directiva 
2021/1159

Europeana sau de catre o astfel de agentie 
ori organism;"catre o astfel de agentie ori organism;

(ii) al doilea paragraf se Tnlocuie^te cu 
urmatorul text:

Titiul IX 
Capitolul 8

Nu este
Anecesa

o
•2. ...c
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„Pana la adoptarea unor norme fiscaie 
comune, scutirile prevazute la primul 
paragraf,
mentionata la litera (ab), sunt supuse 
limitelor stabilite de statui membru 
gazda."

Articolul 151 
AlineatuI (1)

transpunerea 
prevederii de 
la articolul 1 
punctul 2, 
litera (a), 
punctul (ii) din 
Directiva 
2021/1159 
mtrucat 
Romania nu a 
prevazut in 
Codul fiscal 
limite pentru 
aplicarea 
scutirilor 
prevazute la 
art. 151 alin. 
(1) primul 
paragraf din 
Directiva 
2006/112/CE.

decat scutireaaltele
Articolul 1 
punctul 2 litera 
(a) din Directiva 
2021/1159

Se adauga urmatorul alineat:
„(3) AtuncI cand conditiile pentru 
scutirea prevazuta la alineatui (1) primul 
paragraf litera (ab) mceteaza sa se 
aplice, Comisia sau agen^ia ori 
organismul m cauza care a primit 
livrarea de bunuri sau prestarea de 
servicii scutita informeaza statui 
membru in care a fost aplicata scutirea, 
iar livrarea bunurilor sau prestarea 
serviciilor respective este supusa TVA in

La articolul 294 dupa alineatui (3) se 
introduce un nou allneat, alin. (4), cu 
urmatorul cuprins:
„(4) Atunci cand conditiile pentru scutirea 
prevazuta la alin. (!) lit. k^) inceteaza sa se 
aplice, Comisia Europeana sau agentia ori 
organismul m cauza care a primit livrarea 
de bunuri sau prestarea de servicii scutita 
informeaza organul fiscal competent, iar 
livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor 
respective este supusa TVA m conditiile 
aplicabile la momentui respectiv."

Titlul IX 
Capitolul 8 
Articolul 151

Art. I pet. 49

Articolul 1 
punctul 2 litera 
(b) din Directiva 
2021/1159

t. O
11
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conditiile aplicabile la momentui 
respectiv."
„Statele membre aplica masurile 
prevazute la articolul 1 de la 1 ianuarie 
2021."
„Articolul 1 se aplica de la 1 ianuarie 
2021."

Art. Ill alin.Articolul 2 al 
doilea paragraf 

articolul 3 al 
doilea paragraf 
din Directiva 
2021/1159

Prevederile art. I pet. 46 - 49 se aplica de 
la data de 1 ianuarie 2021.(2)

Dupa partea 
dispozitiva a 
proiectului 
deOG

Articolul 2 al 
treilea paragraf 
din Directiva 
2021/1159

„Prevedenle art. I pet. 46-49 transpun 
Directiva (UE) 2021/1159 a Consiliului din 
13 iulie 2021 de modificare a Directivei 
2006/112/CE m ceea ce prive^te scutirile 
temporare aplicate importurilor ^i 
anumitor livrari de bunuri sau prestari de 
servicii, ca raspuns la pandemia de COVID- 
19."

„Atunci cand statele membre adopta 
dispozitiile respective, acestea cuprind 
o trimitere la prezenta directiva sau 
sunt msotite de o astfel de trimitere la 
data publicarii lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri."

* §
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TABEL DE CONCORDANTA

Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directive! 2006/112/CE ?! a Directive! 2009/132/CE m ceea ce priveste 
anumite obliga^ii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri ia distan^a, astfel cum a fost modificata prin 
Decizia {UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 si (UE) 2019/1995 m ceea ce priveste datele de 
transpunere si aplicare, ca raspuns la pandemia de COVID-19,
Proiect de ORDONANTA A GUVERNULUl pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Project de ORDONANTA A GUVERNULUl pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal

Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 
2017 de modificare a Directive! 2006/112/CE si a 

Directive! 2009/132/CE m ceea ce priveste anumite 
obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru 

prestarile de servicii $i vanzarile de bunuri la distanfa, 
astfel cum a fost modificata prin Decizia (UE) 2020/1109 a 

Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor 
(UE) 2017/2455 si (UE) 2019/1995 fn ceea ce priveste 

datele de transpunere ^i aplicare, ca raspuns la pandemia 
de COVID-19

Articolul 14
„(4) Tn sensul prezentei directive, se 
aplica urmatoarele definitii:

La articolul 266, alineatui (1), punctul 35, 
litera a) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„a) livrarea de bunuri este efectuata 
pentru o persoana impozabila sau o 
persoana juridica neimpozabiia ale carei 
achizi^ii intracomunitare de bunuri nu sunt 
considerate opera^iuni impozabiie m 
Romania tn temeiul art. 268 alin. (4) si (8) 
lit. a) art. 315^ alin. (9) sau 
corespondentui acestor articole din 
legislatia statului membru de destina^ie, tn 
cazul in care acesta este altui decat

Articolul 2 pet. 1 
din Directiva 
2017/2455

Art. I 
Pet. 43

1. «vanzari intracomunitare de bunuri la 
distan^a» tnseamna livrari de bunuri 
expediate sau transportate de furnizor 
sau in contui acestuia, inclusivtn cazul in 
care furnizorul intervine in mod indirect 
tn transportui sau expedierea bunurilor, 
dintr-un alt stat membru decM cei in 
care se tncheie expedierea sau 
transportui bunurilor catre client, daca

Titiul IV 
Capitolul 1 
Articolul 14 
Alineatui (4) 
Punctul 1 din 
Directiva 
2006/112

13
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sunt mdeplinite urmatoarele conditii:
(a) livrarea de bunuri este efectuata 
pentru o persoana impozabila sau o 
persoana juridica neimpozabila ale carei 
achizitii intracomunitare de bunuri nu 
fac obiectui TVA m temeiul articolului 3 
alineatui (1) sau pentru orice alta 
persoana neimpozabila;

Romania, sau pentru orice alta persoana 
neimpozabila;"

La articolul 266, alineatui (1), punctui 36, 
litera a) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„a) livrarea de bunuri este efectuata 
pentru o persoana impozabila sau o 
persoana juridica neimpozabila ale carei 
achizitii intracomunitare de bunuri nu sunt 
considerate operatiuni impozabile in 
Romania m temeiul art. 268 alin. (4) §i (8) 
lit. a) 5i art. 315^ alin. (9) sau 
corespondentui acestor articole din 
legislatia statului membru de destinatie, m 
cazul in care acesta este altui decat 
Romania, sau pentru orice alta persoana 
neimpozabila;"

Articolul 14
„(4) Tn sensul prezentei directive, se 
aplica urmatoarele definitii:

Articolul 2 pet. 1 
din Directive 
2017/2455

Art. I 
Pet. 44

2. «vanzari la distan^a de bunuri 
importate din teritorii ter^e sau ^arl 
terte» mseamna livrari de bunuri 
expediate sau transportate de furnizor 
sau in contui acestuia, inclusivTn cazul in 
care furnizorul intervine in mod indirect 
in transportui sau expedierea bunurilor, 
dintr-un teritoriu tert sau dintr-o ^ara 
terta cMre un client dintr-un stat 
membru, daca sunt indeplinite 
urmatoarele conditii:

Titiul IV 
Capitolul 1 
Articolul 14 
Alineatui (4) 
Punctui 2 
Directiva 
2006/112

din

(a) livrarea de bunuri este efectuata 
pentru o persoana impozabila sau o 
persoana juridica neimpozabila ale carei 
achizitii intracomunitare de bunuri nu 
fac obiectui TVA m temeiul articolului 3 
alineatui (1) sau pentru orice alta 
persoana neimpozabila;______________
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TABEL COMPARATIV/

ORDONANTA
pcntru modificarca complctarca Lcgii nr.227/2015 privind Codul fiscal

\ ^^Motivatia■:••:• l-L: ..rf^. .r
Lcgca nr.227/201S privind Codul fiscal
Impozitul pc profit
Art. 16 - Anul fiscal
(3) Cand un contribuabil seinfiin^eaza in cursul 
unui an fiscal, perioada impozabila incepe:

1. La articolul 16 alincatui (3), dupa litcra 
c) sc introduce o noua litcra, lit. d), cu urmatorul 
cuprins:

„d) de la data inregistrarii ia organul fiscal 
central, penlru persoanele juridice strainc care au 
locul de exercitare a conducerii efeclive m Romania.”

Clarificari nccesare stabilirii 
perioadei impozabile penlru accasta 
calegorie de conlribuabili.

Litcra noua.

Art. 24 • Regimul fiscal al dividcndclor 
primitc din statcic membre ale Uniunii 
Europenc

(1) La calculul rezultatului fiscal sunt 
neimpozabile §i:

a) dividendele distribuile unei persoane 
juridice romane, socielate-mama, de o filiala a 
sa situata intr-un stat membru, inclusiv cele 
distribuile sediului sau permanent situat intr-un 
alt slat membru decat ce! al filialei, daca 
persoana juridica romana Tntrune§te cumulativ 
urmatoarele condipi:

2. La articolul 24 alincatui (1) litcra a), 
punctul 2 sc modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:

„2. plate§te impozil pe profit, potrivit 
prevederilor titlului II, fara posibilitaiea unei optiuni 
sau exceplari, sau un alt impozit care substiluie 
impozitul pe profit, potrivit legislatiei nafionale;”

Modificari 
conformarea cu dispozitiile arl.2 al 
Directivei 2011/96/UE, dosarul HU 
Pilot EUP (2021)9893.

pcntrunecesare

2. plate§te impozil pe profit, potrivit 
prevederilor titlului II. fara posibililatea unei 
op(iuni sau exceptari;

3. La articolul 24 alincatui (1) litcra b), 
punctul 3 sc modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:___________________________________

Art. 24 - Regimul fiscal al dividcndclor 
primitc din statcic membre ale Uniunii 
Europenc________________________

1
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MotivatiaText propunere legislativaText actual
(1) La calculul rezultatului fiscal sunt 

neimpozabile §i:
b) dividendele distribuite unor persoane 

juridice straine din state membre, societati- 
mama, de filialele acestora situate in alte state 
membre, prin intermediul sediilor permanente 
din Romania, daca persoana juridica straina 
mtrune§te, cumulativ, urmatoarele condifii:

Modificari 
conformarea cu dispozitiile art.2 al 
Directivei 2011/96/UE.

„3. plateste, in conformitate cu legislatia 
fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei 
optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele 
prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din 
prezentui titlu sau un alt impozit care substituie unul 
dintre aceste impozite;”

pentrunecesare
3. plate§te, in conformitate cu legislatia 

fiscala a unui stat membru, f^a posibilitatea 
unei optiuni sau exceptari, unul dintre 
impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face 
parte integranta din prezentui titlu sau un 
impozit similar impozitului pe profit 
reglementat de prezentui titlu;

4. La articolul 24 alineatul (5) litera b), 
punctul 3 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Art. 24 - Regimul fiscal al dividendelor 
primite din statcle membre ale Uniunii 
Europene

(5) In aplicarea prevederilor prezentului 
articol, termenii §i expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii:

„3. plateste, in conformitate cu legislatia 
fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei 
optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele 
prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din 
prezentui titlu sau un alt impozit care substituie unul 
dintre aceste impozite;”

Modificari 
conformarea cu dispozitiile art.2 al 
Directivei 2011/96/UE.

pentrunecesare
3. plate§te, in conformitate cu legislafia 

fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea 
unei opfiuni sau exceptari, unul dintre 
impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face 
parte integranta din prezentui titlu sau un 
impozit similar impozitului pe profit 
reglementat de prezentui titlu;

i.4
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^^;p;;^^^#"^^s;sText:propunere legislativa‘:v^f-
Art. 26 
depreciere §i reserve

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea 
rezervelor §i provizioanelor/ajustarilor pentru 
depreciere, numai in conformitate cu prezentul 
articol, astfel:

Provizioane/ajustari pentru 5. La articolul 26 alineatul (1), partea 
dispozitiva a litcrei c) se modifica §;i va avea 
urmatorul cuprins:

Intrucat la 1 ianuarie 2022 ar urma 
sa intre in vigoare prevederile 
adoptate prin Legea nr.296/2020, de 
deducere integrala a acestor ajustari, 
masura care are un impact bugetar 
semnificativ, este necesara 
modificarea acestora.
Majorarea procentului de deducere 
fiscala are in vedere solicitarile 
mediului de afaceri.

c) ajustarile pentru deprecierea crean^elor, 
inregistrate potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile, in limita unui procent de 30% din 
valoarea acestora, altele decat cele prevazute la 
lit d), e), f), h) §i i), daca crean^ele indeplinesc 
cumulativ urmatoarele condilii:

„c) ajustarile pentru deprecierea creanfelor, 
inregistrate potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile, in limita unui procent de 50% din valoarea 
acestora, altele decat cele prevazute la lit. d), e), f), h) 
§i i), daca creantele indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii:”

6. La articolul 40^ alineatul (4), partea 
dispozitiva se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Art. 40^ - Regimul fiscal al transferurilor de 
active, de reziden^a fiscala $i/sau de 
activitate economica desfa^urata printr-un 
sediu permanent pentru care Romania 
pierde dreptul de impozitare

(4) Contribuabilul care aplica regulile de la 
alin. (1) - (3) beneficiaza de dreptul de 
e?alonare la plata pentru acest impozit, prin 
achitarea in trance pe parcursul a cinci ani, daca 
sunt indeplinite condi^iile prevazute de Codul 
de procedura fiscala §i daca se afla in oricare 
dintre urmatoarele situalii:

„(4) Prin derogare de la prevederile art. 184 
alin. (1) din Codul de procedura fiscala, contribuabilul 
care aplica regulile de la alin. (1) - (3) beneficiaza de 
dreptul de e§alonare la plata pentru acest impozit, prin 
achitarea in rate egale pe parcursul a cinci ani, daca se 
afla in oricare dintre urmatoarele situatii:”

Reformularea textului in vigoare, 
prin eliminarea referintei la 
condifiile generale prevazute de 
Codul de procedura fiscala. pentru a 
rapunde cerintelor de claritate a 
stabilirii perioadei de e^alonare §i 
aplicarea noilor reguli de solicitare a 
garantiilor, astfel cum sunt stabilite 
prin prezenta ordonanta.
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MotivatiaText propunere legislativaText actual
1. La articolul 40^, dupa alineatul (4) se 

introduc patru noi alineate, alin. (4‘) - (4"*), cu 
urmatorul cuprins:

„(4') in situa^ia in care, la acordarea esalonarii 
la plata prevazuta de alin. (4), exista un rise real §i 
demonstrabil de nerecuperare a creantei bugetare, in 
termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii de

Art. 40^ - Regimul fiscal al transfcrurilor de 
active, de rezidenfa fiscala $i/sau de 
activitate economica desfa§urata printr-un 
sediu permanent pentru care Romania 
pierde dreptui de impozitare

Completarea textului normativ legat 
de esalonarea impozitului pe profit, 
cu referinte exprese la garantiile 
necesare, doar daca exista un rise 
real si demonstrabil de nerecuperare 
a creantei bugetare, cu selectarea 
regulilor aplicabile din Codul de 
procedura fiscala, concomitent cu 
definirea sintagmei „risc real si 
demonstrabil de nerecuperare a 
creantei bugetare”

Alineate noi.
catre organul fiscal a acordului de principiu, 
contribuabilul are obligatia constituirii unei garantii 
cu respectarea prevederilor alin. (6), (7), (7’), (8), 
(11), (12), (17) ?i (24) ale art. 193 din Codul de 
procedura fiscala. Prin rise real §i demonstrabil se 
intelege existenta in evidenla fiscala a 
contribuabilului, la data depunerii declaraliei 
continand impozitul prevazut la alin. (1), a unor 
obligatii bugetare restante cu o vechime mai mare de 
90 de zile si/sau cu o valoare totala mai mare de 
20.000 lei, inclusiv impozitul prevazut la alin. (1). In 
acest caz, esalonarea la plata se acorda cu conditia 
constituirii garantiei.

(4^) Prevederile alin. (4^) nu se aplica in cazul 
contribuabililor pentru care poate fi atrasa 
raspunderea solidara potrivit dispozitiilor art. 42'^.

Transpunereaparagrafului al 3-lea al 
alin. (3) al art.5 din Directiva, ca 
urmare a reglementarii regulilor 
fiscale de consolidare, prin Legea 
nr.296/2020, 
raspunderea solidara in cadrul 
grupului.
Reformularea

prevad sicare

referintei la
solicitarea de dobanzi pe perioada 
derularii e§alonarii, 
transpunerea exacta a prevederilor 
primului paragraf al alin. (3) al art.5 
din Directiva.

pentru
(4^) Pe perioada derularii esalonarii la plata 

acordata in temeiul alin. (4) se percep dobanzi in 
cuantumul prevazut la art. 197 din Codul de procedura 
fiscala.

(4"^) Esalonarea la plata, prevazuta la alin. (4) 
nu se acorda in urmatoarele cazuri:

Introducere prevederi cu priv^e 
cazuri de neacordare a esaloimrii 1$; 
plata care sunt justificate procferal^^

^ ^'CQ,
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Text actual , : ^Text propunere legislativa Motivatia
a) contribuabilul se afla in procedura 

falimentului sau m lichidare potrivit prevederilor 
legale in vigoare;

b) impozitul pe profit calculat potrivit alin. (1) 
— (3), la data depunerii declaratiei, intra sub incidenta 
prevederilor art. 167 din Codul de procedura fiscala, 
in limita sumei de rambursat/de restituil/de plata de la 
buget.”

atat de conditiile de pierdere a 
valabilitatii esalonarii, reglementate 
de alin. (6), cat §i de alte corelari 
necesare aplicarii procedurii de 
e^alonare.

8. Articolul 40^ alincatul (6), partea 
dispozitiva se modiflca si va avca urmatorul 
cuprins:

Art. 40^ - Regimul fiscal al transferurilor de 
active, de rezidcnta fiscala §i/sau de 
activitate economica desfa^urata printr-un 
sediu permanent pentru care Romania 
pierde dreptui de impozitare

(6) E§alonarea la plata acordata potrivit alin. 
(4) i§i pierde valabilitatea, pe langa cazurile 
prevazute in Codul de procedura fiscala. §i in 
urmatoarele cazuri:

„(6) E^alonarea la plata acordata potrivit alin. 
(4) i§i pierde valabilitatea imediat §i datoria fiscala 
poate fi recuperata in urmatoarele cazuri:”

Eliminarea trimiterilor generale la 
Codul de procedura fiscal, de natura 
a crea interpretare in identificarea 
cazurilor.

9. La articolul 40^ alincatul (6), dupa litcra 
c) se introduc doua noi literc, lit. d) si c), cu 
urmatorul cuprins:

„d) contribuabilul intra in faliment sau face 
obiectul unei proceduri de lichidare potrivit 
prevederilor legale in vigoare;

e) contribuabilul nu achita ratele de e^alonare 
in cuantumul §i la termenele de plata din graficul de 
esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea 
daca rata de esalonare este achitata intr-un termen de 
cel mult 90 de zile de la expirarea termenului de plata 
al acesteia, conform graficului de esalonare.”

Art. 40^ - Regimul fiscal al transferurilor de 
active, de rezidenfa fiscala §i/sau de 
activitate economica dcsfa^urata printr-un 
sediu permanent pentru care Romania 
pierde dreptui de impozitare

Mentionarea expresa a situatiilor de 
intrerupere a esalonarii la plata, 
astfel cum sunt prevazute de art.5 
alin. (4) lit.d) §i e) din Directiva, in 
locul trimiterilor generale la 
capitolul IV ” Inlesniri la plata” din 
Codul de procedura fiscala, pentru 
asigurarea concordantei depline ^ 
textul Directive!.

Litere noi.
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MotivatiaText propunere legislativaText actual
10. La articolul 40^ alineatui (8) sc abroga. TehnicS legislativa.

A se vedea motivarea de la pet.9 din 
proiectul de ordonan^S.

Art. 40^ - Regimul fiscal al transfcrurilor de 
active, de rezidenta fiscala $i/sau de 
activitate cconomica desfa^urata printr-un 
sediu permanent pentru care Romania 
pierde dreptui de impozitare

(8) Dispozitiile alin. (4) - (6) se completeaza 
cu prevederile capitolului IV "Inlesniri la plala" 
din cadrul titlului VII "Colectarea crean^elor 
fiscale" din Codul de procedura fiscala.

11. La articolul 43, alineatui (3) se modifica 
va avea urmatorul cuprins:

Art. 43 > Declararca, refinerea $i plata 
impozitului pc dividende

Eliminarea referinlei la situaliile 
financiare anuale, in contextul in 
care dividendele pot fl distribuite ?i 
din ale perioade contabile.

„(3) Prin excep^ie de la prevederile alin. (1) §i 
(2), in cazul in care dividendele distribuite, potrivit 
legii, nu au fost platite pana la sfar§itul anului in care 
s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe 
dividende aferent se plate^te, dupS caz, pana la data 
de 25 ianuarie a anului urmStor, respectiv pana la data 
de 25 a primei luni a anului fiscal modifical urmStor 
anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor. 
Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele 
distribuite ^i neplatite pana la sfar§itul anului in care 
s-a aprobat distribuirea acestora, daca persoana 
juridica romana care prime§te dividendele 
indepline§te conditiile prevSzute la alin. (4) in ultima 
zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal 
modificat, dupa caz.”

(3) Prin exceppe de la prevederile alin. (1) §i 
(2), in cazul in care dividendele distribuite nu 
au fost platite pana la sfarjitul anului in care s- 
au aprobat situaliile financiare anuale, 
impozitul pe dividende aferent se plate§te, dupa 
caz, pana la data de 25 ianuarie a anului 
urmator, respectiv panS la data de 25 a primei 
luni a anului fiscal modificat, urmator anului in 
care s-au aprobat situaliile financiare anuale. 
Aceste prevederi nu se aplicS pentru 
dividendele distribuite §i neplatite pana la 
sfar§itiii anului in care s-au aprobat situaliile 
financiare anuale, dacS in ultima zi a anului 
calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal 
modificat, dupa caz, persoana juridica romana 
care prime§te dividendele indepline§te 
condi^iile prevSzute la alin. (4).
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4Text propunere legislativaText actual^ ‘ . Motivatia
Art.45 - Reguli speciflcc 12. La articolul 45 dupa alincatul (7), se 

introduc doua noi alineate, alin. (8) (9), cu
urmatorul cuprins:

„(8) Prin exceplie, de la prevederile art. 41 
alin. (8), contribuabilii care declara si platesc 
impozitul pe profit anual, cu plati anticipate, §i care 
intra sub incidenta prevederilor art. 1 din Ordonan^a 
de urgen^a a Guvernului nr. 153/2020 pentru 
instituirea unor masuri fiscale de stimulate a 
mentinerii/cre^terii capitalurilor proprii, precum §i 
pentru completarea unor acte normative, efectueaza 
plata anticipate pentru trimestrul I al fiecarui an 
fiscal/an fiscal modificat lanivelul sumei rezultate din 
aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al 
perioadei pentru care se efectueaza plata anticipate, 
pane la data de 25 inclusiv a lunii urmetoare 
trimestrului 1. Aceaste reguie este aplicabila si pentru 
contribuabilii care sunt in al doilea an al perioadei 
obligatorii prevezute la art. 41 alin. (3). Aplicarea 
regulii de calcul a pietii anticipate pentru trimestrul 1 
incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal 
modificat care incepe in anul 2022, si se incheie cu 
anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat 
care incepe in anul 2026, dupe caz.

(9) Sumele care se scad din impozitul pe profit 
anual, prevazute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, se completeaza 
cu “Alte sume care se scad din impozitul pe profit, 
potrivit legisla^iei in vigoare”.

Necesitatea stabilirii regulilor 
fiscale pentru contribuabilii care 
declara ^i pietesc impozitul pe profit 
anual, cu pieti anticipate, si care 
intre sub incidenta prevederilor art. I 
din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 153/2020 pentru 
instituirea unor mesuri fiscale de 
stimulare a menfinerii/cresterii 
capitalurilor proprii, precum si 
pentru completarea unor acte 
normative.

Alineate noi.

Necesitatea reglementarii stabi 1 irii 
impozitului pe profit anual, pentru 
aplicarea reducerilor prevazute la 
art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 
153/2020, ca urmare a reglementarii 
unor deduced fiscale din impozitul 
pe profit dupa adoptarea acestei 
ordonante.

Impozitul pe venit si contributii sociale obligatorii 'v;
I
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Text propunere legisiativa MotivatiaText actual
Se propune Tnlocuirea sintagmei 
“aurului fmanciar” cu sintagma 
„aurului de investitii”, in vederea 
corelarii cu art.94 din Codul fiscal;

13. La articolul 62, litera m) se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

„m) veniturile primite ca urmare a transferului 
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile §i 
mobile din patrimoniul personal, altele decat 
castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau 
aurului de investitii prevazute la cap. V - Venituri din 
investitii, precum si altele decat cele definite la cap. 
IX - Venituri din transferul proprietat:ilor imobiliare 
din patrimoniul personal;”

Art. 62 - Venituri neimpozabile

m) veniturile primite ca urmare a transferului 
dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile §1 mobile din patrimoniul personal, 
altele decat ca§tigurile din transferul titlurilor 
de valoare §i/sau aurului fmanciar prevazute la 
cap. V - Venituri din investitii, precum §i altele 
decat cele definite la cap. IX - Venituri din 
transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal;

Se propune modificarea textului in 
vederea clarificarii posibilitatii de 
optiune pentru determinarea 
venitului net din cedarea folosintei 
bunurilor in sistem real si corelarea 
trimiterii de la alin. (10) cu 
prevederile reglementate la alin (3).

Art. 84 > Stabilirea venitului net anual din 
cedarea folosintei bunurilor

14. La articolul 84, alineatele (10) si (11) se 
modifica ^i vor avea urmatorul cuprins:

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) 
§i (2), contribuabilii pot opta pentru 
determinarea venitului net din cedarea 
folosintei bunurilor in sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor 
art. 68. Contribuabilii care obtin venituri din 
cedarea folosintei bunurilor §i nu determina 
venitul net din cedarea folosintei bunurilor in 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, 
potrivit prevederilor art. 68, nu au obligatii de 
completare a Registrului de evidenta fiscala §i 
de conducere a evidentei contabile.

„(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), 
contribuabilii care obtin venituri din cedarea 
folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele 
decat veniturile din arendarea bunurilor agricole §i 
veniturile din Tnchirierea m scop turistic a camerelor 
situate in locuinte proprietate personala au dreptul sa 
opteze pentru determinarea venitului net in sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68. Contribuabilii care obtin venituri 
din cedarea folosintei bunurilor si nu determina 
venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68. nu au obligatii de completare a 
Registrului de evidenta fiscala si de conducere a 
evidentei contabile.

(11) Optiunea de a determina venitul net in 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art. 68, este obligatorie pentru 
contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscal! consecutivi

(11) Dispozitiile privind optiunea prevazuta 
la art. 69’ alin. (2) §i (3) se aplica §i in cazul

% ^
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determinarii venitului net potrivit prevederilor 
alin. (3).

se considera reinnoita pentru o noua perioada daca 
contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul 
anterior, prin completarea corespunzatoare a 
declaratiei unice privind impozitul pe venit §i 
contribuliile sociale datorate de persoanele fizice §i 
depunerea formularului la organul fiscal competent 
pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator 
expirarii perioadei de 2 ani. In cazul contribuabililor 
care incep activitatea in cursul anului fiscal, optiunea 
pentru determinarea venitului net in sistem real se 
exercita in termen de 30 de zile de la inceperea 
activita^ii.”

Se clarifica situatia contribuabililor 
care intr-un an fiscal au realizat 
venituri din inchirierea in scop 
turistic a unui numar de peste 5 
camere, situate in locuin^e 
proprietate personala, indiferent de 
numarul de locuinte in care sunt 
situate acestea, in sensul in care se 
propune ca obligatia de a determina 
venitul net anual in sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate, 
potrivit prevederilor art. 68 §i de a 
completa Registrul de eviden^a 
fiscala, sa fie instituita pentru anul 
fiscal urmator.
Astfel, modul de determinare a 
venitului net (norma de venit sau 
sistem real) se stabileste pentru anul 
urmator, in funclie de numarul^^ir 
camere inchiriate in scop turi^c tfrc

Art.87 - Reguli de stabilire a impozitului 
final pentru veniturile realizate din 
inchirierea in scop turistic in cazul depa^irii 
numarului de 5 camere in cursul anului 
fiscal

(1) Contribuabilii care intr-un an fiscal au 
realizat venituri din inchirierea in scop turistic 
a unui numar de peste 5 camere inchiriate in 
scop turistic, situate in locuin^e proprietate 
personala, indiferent de numarul de locuinle in 
care sunt situate acestea, determina, incepand 
cu anul fiscal urmator, venitul net anual in 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, 
potrivit prevederilor art. 68, §i au obligatia de a 
completa Registrul de eviden^a fiscala.

15. La articolul 87, alineatul (1) se modiflca 
va avea urmatorul cuprins:

„(1) Contribuabilii care intr-un an fiscal au 
realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui 
numar de peste 5 camere inchiriate in scop turistic, 
situate in locuin^e proprietate personala, indiferent de 
numarul de locuin^e in care sunt situate acestea, 
determina, in anul fiscal urmator, venitul net anual in 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art. 68, §i au obligatia de a completa 
Registrul de eviden^a fiscala.”

f'O/iq
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cursul anului fiscal de realizare a
venitului.
Se propune completarea textului m 
sensul:
• includerii administralorilor de

16. La articolul 96 partca dispozitiva a 
alincatului (3) se modifica si va avca urmatorul 
cuprins

Art.96 > Dcterminarea ca$tigului net anual/ 
picrdcrii nctc anualc din transfcrul titlurilor 
de valoare $i orice altc opcratiuni cu 
instrumcntc financiare, prccum $i din 
transfcrul aurului dc invcstitii

fonduri de investitii alternative In 
categoria entitatilor cu obligatii 
prevazute la acest articol;

• clarificarii privind obligatiile 
fiscale ale intermediarilor, 
societa|ilor de administrare a 
investitiilor, societafilor de 
investitii autoadministrare
precum §i a administratorilor de 
fonduri de investitii alternative 
de a depune anual, declaratia 
informativa privind toialul 
ca^tigurilor/pierderilor , pentru 
fiecare contribuabil, alat pentru 
veniturile obtinute din Romania 
cat $i pentru cele obtinute din 
strainatate;

„(3) Intermediarii, societ^tile de administrare 
a investitiilor sau societatile de investitii 
autoadministrate, administratorii de fonduri de 
investitii alternative, rezidenti fiscali romani, care 
efeclueaza tranzactiile prevazute la art. 94 §i 95, atat 
pentru veniturile obtinute din Romania, cat §i pentru 
cele obtinute din strainatate, au urmatoarele 
obligatii:”

(3) Intermediarii, societatile de administrare a 
investitiilor sau societatile de investitii 
autoadministrate, care efeclueaza tranzactiile 
prevazute la art. 94 §i 95, au urmatoarele 
obligatii:

Se propune modificarea 
dispozitiilor cu privire la rcgimul 
fiscal stabilit m cazul dividendelor

17. La articolul 97, tcza a patra a 
alincatului (7) se modifica $i va avca urmatorul 
cuprins:

Art.97 - Rcfincrea impozitului din veniturile 
din investifii

distribuite persoanelor fizice, astfel 
meat prevedcrile rcferitoarc la 
dividcndcle distribuite dar care nu 
au fost platite pana la sfar^itul 
anului in care s-au aorobat

(7) (...) Impozitul datoral se vireaza integral la 
bugetul de stal.

„(7) (...) In cazul dividendelor/ca§tigurilor 
obtinute ca urmare a detinerii de titiuri de participare, 
distribuite, dar care nu au fost platite 
actionarilor/asociatilor/investitorilor panS la sfar§itul 
anului m care s-a aprobat distribuirea acestora, 
impozitul pe dividende/ca?tig se plate§te pana la data 
de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator distribuirii.”

situatiilc financiare anualc. s|
aplicate tuturor divided^fo'^f 
distribuite $i nepiatite, rd^ectjv^%?'v.p^^ 
termcnul dc plata este pan^ &

y.

■ i'

7/
'/ ''f <

10



26.08.2021

pText propunere legislativeText actual Motivatia
de 25 ianuarie, inclusiv, a anului 
urmator celui in care s-a aprobat 
distribuirea acestora.
Astfel, modificarea reglementarilor 
vizeaza situatiile in care 
dividendele/ca§tigurile oblinute ca 
urmare a de^inerii de titluri de 
participare, au fost distribuite, dar 
care nu au fost platite
aclionarilor/asocia^ilor/investitorilor 
pana la sfar§itul anului in care s-a 
aprobat distribuirea acestora, 
impozitul pe dividende/ca§tig sa se 
plateasca pana la data de 25 ianuarie 
inclusiv a anului urmator distribuirii.
Completarea prevederilor art. 105 
alin.(2) din Codul fiscal §i cu alte 
produse vegetale cuprinse in 
grupele pentru care venitul se 
stabile§te pe baza normelor de 
venit, astfel incat sa existe o 
corelare intre prevederile Codului 
fiscal cu reglementarile specifice 
din domeniu referitoare la 
Catalogul oficial al soiurilor de 
plante de cultura din Romania, 
aprobat prin ordin al ministrului 
agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 105 - Venituri neimpozabile 18. La articolul 105 alineatul (2), dupa 
numarul curent 15 sc introduce un nou numar 
curent, numarul curent 16, cu urmatorul cuprins:

Numar curent nou.
Nr. crt. Produse vegetale Suprafata

Plante furajere16. pans la 2,0 ha inclusiv

Masura a avut in vedere solicitarile
formulate de catre persoane fizice 
care obtin venituri dint^ff^^ 
activitate agricola si ale 
asociatii din domeniul

11
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precum §i discu|iile purtate cu 
reprezentan^i ai Ministerului 
Agriculturii Dezvoltarii Rurale 
in cadrul Tntalnirilor de lucru, care 
au vizat includerea in veniturile 
din activitS^i agricole stabilite pe 
baza normelor de venil a unor
soiuri de plante necesare pentru 
furajarea animalelor delinute de 
contribuabili (cu titlu de exemplu: 
lucerna, triticale).

19. La articolul 110, dupa alincatul (2') sc 
introduce un nou alincat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

Clariflcare de natura tehnica.
Se precizeaza modalitatea de 
determinare a impozitului daloral 
in cazul veniturilor din jocuri de 
noroc ob^inute ca urmare a 
participarii la jocurile de noroc 
caracteristice 
cluburilor de poker, slot-machine 
^i lozuri, cu valoare mai mare 
dccat plafonul ncimpozabil de 
66.750 lei.

Art.llO - Detcrminarca impozitului aferent 
veniturilor din prcmii $i din jocuri de noroc

„(2^) Impozitul datorat in cazul veniturilor 
ob^inute ca urmare a participarii la jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot- 
machine §i lozuri, cu valoare mai mare decM plafonul 
neimpozabil de 66.750 lei, se determinS prin aplicarea 
baremului prevazut la alin. (2) asupra fiec§rui venit 
brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut 
se scade suma de 667,5 lei.”

Alincat nou.

cazinourilor.

20. La articolul 115 alineatele (P) ^i (2) se
modifica $i vor avca urmatorul cuprins:

„(1^) in cazul contribuabililor care realizeazS 
venituri prevSzute la art. 114 alin. (2) lit. k'), 
impozitul pe venit se calculeaza prin re^inere la sursa, 
la flecare plata, de cStre CEC Bank - S.A. prin 
aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

Corelare tehnica.Art.115 - Calculul impozitului $i tcrmcnul de 
plata

(1^) In cazul contribuabililor care realizeaza 
venituri prevazule la art. 114 alin. (2) lit. k^I), 
impozitul pe venit se calculeaza prin re^inere la 
sursa, la flecare plata, de catre CEC Bank - S.A. 
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului 
brut §i reprezinta plata anticipata Tn contui 
impozitului anual datorat.

z

12



26.08.2021

v:-’:' Text propunere legislativaactual'.-:^'- .Motivatia-i.':

(2) Impozitul calculat §i repnut reprezinta 
impozit final, cu exceplia prevederilor alin.

(2) Impozitul calculat §i relinut reprezinta
impozit final.”

(1^).

Clarificari privind obligatia 
contribuabililor de a depune 
declaratia unica privind impozitul pe 
venit §i contribuliile sociale datorate 
de persoanele fizice, in cazul 
veniturilor prevazute la art. 114 alin. 
(2) lit. k') din Codul fiscal pentru 
care stabilirea venitului impozabil se 
determina ca diferenta intre venituri 
si cheltuieli, m baza documentelor 
justificative. Impozitul calculat §i 
re^inut reprezinta plata anticipate m 
contul impozitului anual datorat

Art.nS - Calcului impozitului $i termenul de 
plata

21. La articolul 115, dupa alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

„(2‘)Prin exceptiede laprevederile alin.(2), m 
cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k’) 
pentru care stabilirea venitului impozabil se determina 
ca diferenta intre venituri §i cheltuieli, in baza 
documentelor justificative, impozitul calculat §i 
re^inut reprezinta plata anticipate in contul 
impozitului anual datorat.“

Alineat nou.

Corelare tehnicaArt.116 - Declararea, stabilirea §i plata 
impozitului pentru unelc venituri din alte 
surse

22. La articolul 116, dupa alineatul (1) sc 
introduce un nou alineat, alin. (1^), cu urmatorul 
cuprins:

„(1’) Contribuabilii care realizeaza veniturile 
prevezute la art. 114 alin. (2) lit. k^), pentru care 
venitul impozabil se stabile^te potrivit prevederilor 
alin.(2) lit.b) au obligatia de a depune declaratia unica 
privind impozitul pe venit §i contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice la organul fiscal 
competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 
mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a 
venitului in vederea definitivarii impozitului anual pe 
venit.“

Alineat nou.

23. La articolul 116, alineatele (3^) §i (4) se Corelare tehnicaArt.116 • Declararea, stabilirea $i plata 
impozitului pentru unele venituri din alte 
surse

abroga.
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(3^) In cazul veniturilor prevazute la art. 114 
alin. (2) lit. k’), m vederea stabilirii venitului 
impozabil potrivit alin. (2) lit. b), contribuabilii 
pot depune declara^ia unica privind impozitul 
pe venit §i contribuliile sociale datorate de 
persoanele fizice.

(4) Impozitul reprezinta impozit final.

Art. 123 - Stabilirea plata impozitului 
anual datorat

(1) Impozitul anual datorat se stabile?te de 
contribuabili in declarafia unica privind 
impozitul pe venit §i contribu^iile sociale 
datorate de persoanele fizice pentru veniturile 
realizate m anul fiscal anterior, prin aplicarea 
cotei de 10% asupra venitului net anual 
impozabil determinat potrivit art. 118 din care 
se deduce costul de achizifie al aparatelor de 
marcat electronice fiscale, astfel cum sunt 
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonan^a de 
urgen^a a Guvernului nr. 28/1999, republicata, 
aprobata prin Legea nr. 64/2002, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, puse in 
func^iune in anul respectiv.

24. La articolul 123, alineatele (1) si (2) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Impozitul anual datorat se stabile§te de 
contribuabili in declarafia unica privind impozitul pe 
venit §i contribuliile sociale datorate de persoanele 
fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, 
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual 
impozabil determinat potrivit art. 118, din care se 
deduce, in limita impozitului datorat, costul de 
achizi^ie al aparatelor de marcat electronice fiscale, 
astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonan^a de urgenfa a Guvernului nr. 28/1999, 
republicata, aprobata prin Legea nr. 64/2002, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, puse in 
funcfiune in anul respectiv.

Clarificare tehnica in sensul in care 
costul de achizilie al aparatelor de 
marcat electronice fiscale, astfel 
cum sunt definite la art. 3 alin. (2) 
din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvernului nr. 28/1999, republicata, 
aprobata prin Legea nr. 64/2002, cu 
modificarile 
ulterioare se deduce in limita 
impozitului datorat.

completarile§i

(...)
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii 

care au realizat venituri din cedarea folosinfei 
bunurilor, precum §i venituri din drepturi de 
proprietate intelectuala, pentru care determinarea 
venitului net anual se efectueaza prin utilizarea cotei 
forfetare de cheltuieli, se stabile^te prin aplicarea cotei 
de 10% asupra venitului net anual impozabil.”

(...)
Clarificare tehnica.(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii 

care au realizat venituri din cedarea folosin^ei 
bunurilor, precum §i venituri din drepturi de 
proprietate intelectuala, pentru care 
determinarea venitului net anual se efectueaza 
prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin

z
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aplicarea cotei de 10% asupra venitului net 
anual impozabil.

25. La articolul 123\ alineatul (2) sc 
modifica si va avca urmatorul cuprins:

„(2) Entitalile nonprofit care se inflinteaza si 
functioneaza m conditiile legii, precum si unitatile de 
cult beneficiaza de sumele prevazute la alin. (1) daca 
la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau 
angajatorul/platitorul de venit flgureaza in Registrul 
entitalilor/unitalilor de cult pentru care se acorda 
deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (4'). Sumele 
primite din impozitul anual datorat sunt folosite in 
scopul desfasurarii activitatilor nonprofit.”

Art. 123^ 
contribuabilului de a dispune asupra 
dcstinatiei unci sume din impozit

Clarificarea modului de utilizare a 
sumelor primite din impozitul pe 
venit de catre entitatile 
nonprofit/unitalile de cult care 
desfasoara activitati nonprofit, 
respectiv ca aceste sume sa fie 
folosite in acest scop;

Acordarea dreptului

(2) Entitafile nonprofit care se inflinteaza §i 
funcfioneaza in condifiile legii, precum §i 
unitafile de cult beneficiaza de sumele 
prevazute la alin. (1) daca la momentul plafii 
acestora de catre organul fiscal sau 
angajatorul/platitorul de venit flgureaza in 
Registrul entitafilor/unitatilor de cult pentru 
care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 
25 alin. (4“).

Art. 123^ 
contribuabilului de a dispune asupra 
destinafiei unei sume din impozit

26. La articolul 123^, dupa alineatul (3) sc 
introduce un nou alineat, alin. (3‘), cu urmatorul 
cuprins:

Masura are in vedere reglementarea 
la nivelul legislatiei primare, a 
posibilitatii depunerii de catre 
contribuabil a formularului 230 
"Cerere privind destinafia sumei 
reprezentand pana la 3,5% din 
impozitul anual datorat" la entitatile 
nonprofit/unitatile de cult, avand in 
vedere ca aceasta modal itate este 
prevazuta, in prezcnt, in Circulara 
ministrului finantelor nr. 888/2018. 
Entitatea nonprofit/unitatea de cult 
are obligatia de a transmite prin 
mijloace electronice de transmitere 
la distanta, la organul 
competent un formular pri^c3f^e^'^'^^4^ 
centralizeaza cererile primitCde

Acordarea dreptului

„(3’) Contribuabilii prevazuti la alin.(3) pot 
opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit 
care se inflinteaza §i funcfioneaza in conditiile 
legii/unitatea de cult, beneficiara a sumei. Entitatea 
nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, 
prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la 
organul fiscal competent un formular prin care 
centralizeaza cererile primite de la contribuabili, pana 
la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de 
realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.”

Alineat nou.
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contribuabili tn conformilale cu
procedura stabilita prin ordin al 
pre$edintelui A.N.A.F.

27. La articolul 123’, alincatui (5) sc 
modifica va avca urmatorul cuprins:

Corelare tehnicS.Art. 123’ Acordarca drcptului 
contribuabilului dc a dispunc asupra 
dcstinalici unei sumc din impozit

„(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. 
(3), (3') §i (4) se slabilejle prin ordin al pre§edinte!ui 
A.N.A.F.”

(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. 
(3) §i (4) se stabile§te prin ordin al pre§edinlelui 
A.N.A.F..

Clarificarea situatiei contribuabililor 
care In anul2021 au realizat venituri 
din inchirierea tn scop turistic a unui 
numar de sub 5 camere mchiriate in 
scop turistic, situate in locuin^e 
proprietate personala, indiferent de 
numarul de locuinte in care sunt 
situate acestea ^i au determinat 
venitul net anual in sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate, 
respectiv, in anul 2022 ace§tia 
determina venitul net anual pe baza 
normelor de venit.

28. La articolul 133 dupa alincatui (20) al 
articolului 133 sc introduce un nou alincat, alin. 
(21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Contribuabilii care in anul 2021 au 
realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui 
numar de sub 5 camere inchiriate in scop turistic, 
situate in locuinte proprietate personala, indiferent de 
numarul de locuin^e in care sunt situate acestea $i au 
determinat venitul net anual in sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, in anul 2022 determina 
venitul net anual pe baza normelor de venit.”

Art. 133 - Dispozi|ii tranzitorii

Alincat nou.

29. La articolul 146 dupa alincatui (2’), sc 
introduce un nou alincat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

Reglementarea 
angajatorului rezident de a opta 
pentru calculul, rejinerea §1 plata 
contribu(iilor de asigur^ri sociale 
obligatorii in cazul persoanelor 
fizicc care obtin venituri de natura 
salariaia reprezentand avantajej^ 
bani §i/sau in natura de la tertj^r^e 
nu sunt rezidenp fiscali roma

posibilitaliiArt. 146 - Stabilirca $i plata contribuliilor 
de asigurari socialc

„(2^) Prin exceptie de la prevederile alin. (2'), 
lit. c), in cazul persoanelor flzice care obiin avantaje 
in bani §i/sau in natura de la terji care nu sunt rezidenti 
fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau 
angajatorul care nu este rezident fiscal roman §i care 
intra sub incidenta legisla^iei europene aplicabile in 
domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor

Alincat nou.

z
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privind sistemele de securitate sociala la care 
Romania este parte poate opta pentru obligalia de 
calcul, re^inere ?i plata a contribuliei de asigurari 
sociale.”

Propunerea are m vedere situatii in 
care persoana fizica obtine venituri 
de natura salariala reprezenland 
avantaje in bani §i/sau in natura de la 
ter^i care nu sunt rezidenli fiscali 
romani are un angajator rezident 
sau nerezident care intra sub
incidenta legislatiei europene 
aplicabile in domeniul securitatii 
sociale, precum si a acordurilor 
privind sistemele de securitate 
sociala la care Romania este parte. In 
aceste cazuri, angajatorul rezident 
poate opta pentru calculul, relinerea 
§i plata contribu^iilor de asigurari 
sociale obligatorii.
Masura propusa asigura o corelare 
cu prevederile ce vizeaza impozitul 
pe venit si, tototdata, o raportare mai 
facila §i rapida din partea 
angajatorului (in cazul acordarii 
unui avantaj catre angajat de catre un 
terl nerezident fiscal roman) care ar 
putea declara prin optiune 
respectivele sume.

30. La articolul 147, alincatui (1*) se 
modifica va avea urmatorul cuprins:

Corelare tehnica.Art. 147 - Depunerea Declarafiei privind 
obligafiile de plata a contribufiilor sociale, 
impozitului pe venit $i evidenfa nominala a 
persoanelor asigurate
(...)

(1*) In cazul veniturilor reprezentand 
avantaje in bani §i/sau in natura primite de la 
ter^i ca urmare a prevederilor contractului 
individual de munca, a unui raport de serviciu,

„(!’) In cazul veniturilor reprezentand 
avantaje in bani §i/sau in natura primite de la terli ca 
urmare a prevederilor contractului individual de 
munca, a unui raport de serviciu, act de detagare sau a ^4)

17



26.08.2021

Text propunere legislativa MotivatiaText actual
unui statut special prevazut de lege orl a unei relatii 
contractuale intre par^i, dupa caz, obligatia de 
declarare a contributiei de asigurari sociale potrivit 
alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 146 alin. 
(2') sau (2^)j dupa caz.

act de deta?are sau a unui siatul special prevazut 
de lege ori a unei rela^ii contractuale intre par^i, 
dupa caz, obligalia de declarare a contribu^iei 
de asigurari sociale potrivit alin. (1) revine 
persoanelor prevazute la art. 146 alin. (2').

31. La articolul 168 dupa alincatul (2^), sc 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

Corelare tehnica.Art. 168 - Stabilirca plata contributici dc 
asigurari sociale de sanatate

„(2^) Prin exceptie de la prevederile alin. (2*), 
lit.c), in cazul persoanelor fizice care ob^in avantaje in 
bani §i/sau in natura de la ter^i care nu sunt reziden^i 
fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau 
angajatorul care nu este rezident fiscal roman §i care 
intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in 
domeniul securitafii sociale, precum §i a acordurilor 
privind sistemele de securitate sociala la care 
Romania este parte poate opta pentru obliga^ia de 
calcul, re^inere §i plata a contribu^iei de asigurari 
sociale de sanatate.”

Alineat nou.

32. La articolul 169, alincatul (1') sc 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

„(!') in cazul veniturilor reprezentand 
avantaje in bani §i/sau in natura primite de la terji ca 
urmare a prevederilor contractului individual de 
munca, a unui raport de serviciu, act de dataware sau a 
unui statut special prevazut de lege ori a unei relalii 
contractuale intre par^i, dupa caz, obliga^ia de 
declarare a contributiei de asigurari sociale de 
sanatate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute 
la art. 168 alin. (2') sau (2^), dupa caz.”

Corelare tehnica.Art. 169 - Dcpuncrea dcclaratiilor
(...)

(1') In cazul veniturilor reprezentand avantaje 
in bani §i/sau in natura primite de la ter^i ca 
urmare a prevederilor contractului individual 
de munca, a unui raport de serviciu, act de 
deta§are sau a unui statut special prevazut de 
lege ori a unei rela^ii contractuale intre par^i, 
dupa caz, obligatia de declarare a contribuliei 
de asigurari sociale de sanatate potrivit alin. (1) 
revine persoanelor prevazute la art. 168 alin.
(2‘)-
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Corelarea prevederilor art.216-220 
cu prevederile art. 135^ in ceea ce 
prive^le baza de calcul al 
contribuliilor sociale obligatorii in 
cazul contribuabililor care obtin 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor si/sau din activitati 
independente.

Art. 218 - Baza de calcul 33. Articolul 218 sc modifica si va avca 
urmatorul cuprins:

„ART. 218
Baza de calcul
Pentru persoanele prevazute la art. 216 baza de 

calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate 
pentru veniturile realizate in afara Romaniei se 
determina potrivit regulilor prevazute la art. 139, 
art.157 si art.220'’ sau art.148 §i art.170 din Codul 
fiscal, dupa caz.”

Pentru persoanele prevazute la art. 216 baza 
lunara de calcul al contributiilor sociale 
obligatorii datorate pentru veniturile realizate 
in afara Romaniei este venitul realizat declarat, 
pe fiecare categoric de venit.

34. La articolul 220^ dupa alincatui (2*), se 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

Art. 220® - Stabilirca §i plata contribufiei 
asiguratorie pentru munca

Corelare tehnica.

„(2^) Prin exceptie de la prevederile alin. (2*), 
lit. c), in cazul persoanelor fizice care ob^in avantaje 
in bani §i/sau in natura de la ter^i care nu sunt rezidenti 
fiscal! romani, angajatorul rezident fiscal roman sau 
angajatorul care nu este rezident fiscal roman §i care 
intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in 
domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor 
privind sistemele de securitate sociala la care 
Romania este parte poate opta pentru obliga^ia de 
calcul, retinere §i plata a contributiei asiguratorie 
pentru munca.”

Alineat nou.

35. La articolul 220^, alineatul (!’) sc 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 220’ - Depunerca Declaratiei privind 
obligafiile de plata a contribufiilor sociale, 
impozitului pe venit $i evidenfa nominala a 
persoanelor asigurate
(...) _
(f) in cazul veniturilorreprezentand avantaje 

in bani §i/sau in natura primite de la terli ca 
urmare a prevederilor contractului individual

Corelare tehnica.

„(1') In cazul veniturilor reprezentand 
avantaje in bani §i/sau in natura primite de la ter^i ca 
urmare a prevederilor contractului individual de 7 '

f
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munca, a unui raporl de serviciu, act de deta§are sau a 
unui statul special prevazut de lege ori a unei relalii 
contractuale intre par^i, dupa caz, obligai^ia de 
dcclararc a contributiei asiguratorie pentru munca 
potrivit alin. (1) revine persoanelor prev^ute la art. 
220^ alin. (2*) sau alin. (2^), dupa caz.”

de munca, a unui raport de serviciu, act de 
deta§are sau a unui statut special prevazut de 
lege ori a unei rela^ii contractuale intre pai^i, 
dupa caz, obliga^ia de declarare a contribupei 
asiguratorii pentru munca potrivit alin. (1) 
revine persoanelor prevazute la art. 220^ alin.
(2').

ImpQzituI pc vcniturilc ncrezidcntilor
36. La articolul 224 alincatul (5) sc modifica 

va avea urmatorul cuprins:
Art. 224 > Rcfincrea impozitului din 
vcniturilc impozabilc obfinutc din Romania 
dc nerczidcnp

„(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se 
repne in momentul platii venitului, se declara ?i se 
plate§te la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv 
a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. 
Impozitul se calculeazS, se repne, se declara §i se 
plate^te, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb 
al pie|ei valutare comunicat de Banca NabonalS a 
Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata 
venitului catre nereziden^i. In cazul dividendelor 
distribuite, potrivit legii, dar care nu au fost platite 
acponarilor sau asociaplor pana la sfar§itul anului in 
care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe 
dividende se declara §i se plate^te pana la data de 25 
ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 
a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului 
in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, dupS caz. 
Impozitul nu se calculeaza, nu se repne §i nu se 
plate§te la bugetul de stat pentru dividendele 
distribuite §i neplatite pana la sfar§itul anului in care 
s-a aprobat distribuirea acestora, daca in ultima zi a 
anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal 
modificat, dupa caz, persoana juridica straina

(...)
Se clarifica regimul fiscal al 
dividendelor distribuite trimestrial §i 
neplatite pana la sfar§itul anului in 
care s-a aprobat distribuirea.

(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se 
refine in momentul plapi venitului, se declara §i 
se piate?le la bugetul de stat pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmStoare cclei in care s-a platit 
venitul. Impozitul se calculeaza, se refine, se 
declara §i se plate?te, in lei, la bugetul de stat, 
la cursul de schimb al piefei valutare comunicat 
de Banca Najionala a Romaniei, pentru ziua in 
care se efectueaza plata venitului catre 
nerezidenp. In cazul dividendelor distribuite, 
dar care nu au fost plStite acponarilor sau 
asociaplor pana la sfar^itul anului in care s-au 
aprobat situapile flnanciare anuale, impozitul 
pe dividende se declara $i se plate§te pana la 
data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv 
pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal 
modificat, urmator anului in care s-au aprobat 
situapile financiare anuale, dupS caz. Impozitul 
nu se calculeaza, nu se repne §1 nu se plate§te la 
bugetul de stat pentru dividendele distribuite §i 
neplatite pana la sfar$itul anului in care s-au

&/
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aprobat situaliile financiare anuale, daca in 
ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi 
a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana 
juridica straina beneficiara a dividendelor 
tndepline§te condi^iile prevazute la art. 229 
alin. (1) lit. c).

beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile 
prevazute la art. 229 alin. (1) lit. c) sau lit.c’), dupa 
caz.”

Art.229 - Scutiri de la impozitui prevazut in 
prezentul capitol

(1) Sunt scutite de impozitui pe veniturile 
objinute din Romania de nereziden^i 
urmatoarele venituri:

37. La articoiul 229 alineatul (1), litera c), 
punctul 1, subpunctul iii) sc modifica si va avca 
urmatorul cuprins:

(...)
c) dividendele platite de un rezident unei 

persoane juridice rezidente intr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene ori unui sediu 
permanent al unei persoane juridice straine 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene, 
situat intr-un alt stat membru al Uniunii 
Europene, daca:

1. persoana juridica straina beneficiara a 
dividendelor 
urmatoarele condi^ii:

indeplineste cumulativ
Punctul 43 si punctul 44 se afla in 
conexiune si prevad ca se scutesc de 
impozit dividendele platite de catre 
persoana juridica rezidenta catre 
actionarul sau rezident in UE, in 
cazul in care atat persoana 
nerezidenta cat §1 persoana juridica 
rezidenta sunt supuse impozitului pe 
profit, sau unui substitut al acestuia, 
conform prevederilor Directiv^i 
Consiliului 2011/96/UE 
sistemul comun de

„(iii) plateste, in conformitate cu legislatia 
fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei 
optiuni
prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un alt impozit 
care substituie unui dintre acele impozite;”

(...)
(iii) plateste in conformitate cu legislafia 

fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea 
unei optiuni sau exceptari, unui dintre 
impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II 
sau un impozit similar impozitului pe profit 
reglementat la titlul II;

exceptari, unui dintre impozitelesau

(...)

RO^4
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aplicabil societatilor-mama si 
filialelor din diferite State Membre

Art.229 - Scutiri de la impozitul prevazut in 
prezentul capitol

(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile 
obtinute din Romania de nerezidenti 
urmatoarele venituri:

38. La articolul 229 alineatui (1), litcra c), 
punctul 3, subpunctul ii) se modiflca si va avea 
urmatorul cuprins:

(...)
c) dividendele platite de un rezident unei 

persoane juridice rezidente intr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene ori unui sediu 
permanent al unei persoane juridice straine 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene, 
situat intr-un alt stat membru al Uniunii 
Europene, daca:
(...)

3. rezidentul care plate§te dividendul 
indepline§te cumulativ urmatoarele condi^ii: (ii) plateste impozit pe profit, potrivit 

prevederilor titiului II, fara posibilitatea unei opliuni 
sau exceptari, sau un alt impozit care substituie 
impozitul pe profit, in conformitate cu legislatia 
nationala.”

A se vedea motivatia de la pet. 43.(...)
(ii) plate§te impozit pe profit, potrivit 

prevederilor titiului 11, fara posibilitatea unei 
op^iuni sau exceptari;

Art.229 - Scutiri de la impozitul prevazut in 
prezentul capitol

(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile 
obfinute din Romania de nerezidenfi 
urmatoarele venituri:

39. La articolul 229 alineatui (1), dupa 
litera c) se introduce o noua litera, lit. c‘), cu 
urmatorul cuprins:

(...)
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„c') dividendele platite de un rezident roman 

unei persoane juridice rezidente Tntr-un stat membru 
al Spatiului Economic European, altul decat statele 
membre ale Uniunii Europene, respectiv Islanda, 
PrincipatuI Liechtenstein, RegatuI Norvegiei, daca 
persoana juridica straina beneficiara a dividendelor 
indepline^te conditiile prevazute la art.43 al titlului 11, 
referitoare la rezidentul roman care primeste 
dividendele;”

Se scutesc de impozit dividendele 
platite unei persoane juridice 
rezidente intr-un stat membru al

Litera noua.

SEE, respectiv Islanda, PrincipatuI 
Liechtenstein, RegatuI Norvegiei, 
pentru a se asigura acela§i tratament 
fiscal aplicabil dividendelor platite 
intre persoane juridice rezidente.

Art. 230 - Coroborarea prevederilor Codului 
fiscal cu cele ale conven^iilor de evitare a 
dublei impuneri a legisla^iei Uniunii 
Europene

40. La articolul 230, dupa alineatul (2) sc 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

„(2’) Certificatul de rezidenta fiscala, prevazut 
la alin. (2), insotit de o traducere autorizata in limba 
romana depus prin mij loace electronice de transmitere 
la distanta, la organul fiscal central competent este 
acceptat m copie, conforma cu originalul si mentiunea 
ca originalul sau copia legalizata a certificatului se 
afla la platitorul de venit in cazul veniturilor cu regim 
de relinere la sursa, la persoana juridica romana ale 
carei titluri de valoare sunt instrainate in cazul

Certificatele de rezidenta fiscala se 
pot depune prin Spatiul Privat 
Virtual si se accepta in copie 
conforma cu originalul

(...)
Alineat nou.

castigului de capital, la sediul permanent din Romania 
in cazul veniturilor care sunt atribuibile sediului 
permanent, respectiv la persoana juridica din 
Romania unde persoana fizica nerezidenta a fost 
deta^ata.”

41. La articolul 230, dupa alineatul (8) sc 
introduce un nou alineat, alin. (9), cu urmatorul 
cuprins:

Art. 230 - Coroborarea prevederilor Codului 
fiscal cu cele ale convenliilor de evitare a 
dublei impuneri $i a legislafiei Uniunii 
Europene „(9) Machetele "Notificare privind 

indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit 
prevederilor art. 7 ?i art. 59 din Codul fiscal sau ale

Se aduc clarificari 
modalitatea de elabor^fe*

(...)
Alineat nou.
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notificSrilor pentru indeplinirea 
conditiilor de reziden^a de catre 
persoanele fizice la sosire, respectiv 
la plecare in/din Romania §i a 
notificarii privind indeplinirea 
condipilor de reziden^a de catre 
persoana juridica straina.

Conven^iei de evitare a dublei impuneri, mcheiata 
intre Romania ?i 
fizica sosita in Romania §i care are o ?edere mai mare 
de 183 de zile", "Notificare privind indeplinirea 
condi^iilor de reziden|a polrivit prevederilor art. 7 ?i 
art. 59 din Codul fiscal sau ale Conven|iei de evitare 
a dublei impuneri, incheiata intre Romania §i
........................ , de catre persoana fizica plecata din
Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile", 
"Notificare privind indeplinirea cond^iilor de 
rezidenta potrivit prevederilor art. 7 pet. 18 §i 37 din 
Codul fiscal de catre persoana juridica strSinS", se 
stabilesc prin norme.”

, de catre persoana

42. La articolul 231, dupa alineatul (1) se 
introduce un nou alincat, alin. (1'), cu urmatorul 
cuprins:

Art. 231 > Declaratii anuale privind rcfincrea 
la sursa
(...)

„(P) Obliga^ia prevazuta la alin.(l) revine §i 
platitorilor de venituri cu regim de relinere la surs5 a 
impozitelor, cu exceppa platitorilor de venituri din 
salarii, conform prezenlului titlu, atunci cand 
impozitul datorat de nerezident esle suportat de catre 
plalitorul de venit.”

Declarafia 207 se depune §i cand 
impozitul datorat de nerezident este 
suportat de catre platitorul de venit.

Alincat nou.

Taxa pc valaroarca adaugata
Efectuarea anumitor corelari de 
ordin tehnic in contextul aplicarii 
noilor reguli privind TVA in 
domeniul comerfului electronic, 
implemenlate prin Ordonan^a de 
urgenfa a Guvernului nr. 59/2021.

43. La articolul 266, alineatul (1), punctul 
35, litcra a) se modifica |i va avea urmatorul 
cuprins:

Art. 266 - ScmniHcatia unor termcni $i 
expresii

(1) in sensul prezenlului titlu, termenii §i 
expresiile de mai Jos au urmaloarele 
semnificapi:
(...)

35. vanzarea iniracomunilara de bunuri la 
distan(a inseamnS o livrare de bunuri expediate 
sau transportate de furnizor sau in numele

i/f
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acestuia, inclusiv m cazul in care furnizorul 
intervine in mod indirect in transportul sau 
expedierea bunurilor, dintr-un alt stat membru 
decat cel in care se incheie expedierea sau 
transportul bunurilor catre client, daca sunt 
indeplinite urmatoarele condi^ii:

a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o 
persoana impozabila sau o persoana juridica 
neimpozabila ale carei achizi^ii intracomunitare 
de bunuri nu sunt considerate opera^iuni 
impozabile in Romania in temeiul art. 268 alin. 
(4) §i (8) §i art. 315* alin. (9) sau pentru orice 
alta persoana neimpozabila;

„a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o 
persoana impozabila sau o persoana juridica 
neimpozabila ale carei achizi^ii intracomunitare de 
bunuri nu sunt considerate operatiuni impozabile in 
Romania in temeiul art. 268 alin. (4) §i (8) lit. a) §i art. 
315* alin. (9) sau corespondentul acestor articole din 
legisla^ia statului membru de destinalie, in cazul in 
care acesta este altul decat Romania, sau pentru orice 
alta persoana neimpozabila;”

Efectuarea anumitor corelari de 
ordin tehnic in contextui aplicarii 
noilor reguli privind TVA in 
domeniul comertului electronic, 
implementate prin Ordonanta de 
urgenta a Guvcrnului nr. 59/2021.

Art. 266 - Semnificafia unor termeni §i 
expresii

(1) in sensul prezentului titlu, termenii §i 
expresiile de mai Jos au urmatoarele 
semnifica^ii:

44. La articolul 266, alineatul (1), punctul 
36, litera a) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

(...)
36. vanzare la distan^a de bunuri importate 

din teritorii ter^e sau ^ari ter^e inseamna o 
livrare de bunuri expediate sau transportate de 
furnizor sau in numele acestuia, inclusiv in 
cazul in care furnizorul intervine in mod 
indirect in transportul sau expedierea bunurilor, 
dintr-un teritoriu terl sau dintr-o lara ter^a catre 
un client dintr-un stat membru, daca sunt 
indeplinite urmatoarele conditii:

a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o 
persoana impozabila sau o persoana juridica 
neimpozabila ale carei achizi^ii intracomunitare 
de bunuri nu sunt considerate operatiuni 
impozabile in Romania in temeiul art. 268 alin.

„a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o 
persoana impozabila sau o persoana juridica 
neimpozabila ale carei achizitii intracomunitare de 
bunuri nu sunt considerate operatiuni impozabile in 
Romania in temeiul art. 268 alin. (4) §i (8) lit. a) §i art. 
315* alin. (9) sau corespondentul acestor articole din 
legislatia statului membru de destinatie, in cazul in Of.-.
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(4) §i (8) §i art. 315' alin. (9) sau pentru orice 
alta persoana neimpozabila;

care acesta esle altul decat Romania, sau penlru orice 
alta persoana neimpozabila;”

Efectuarea anumitor corelari de 
ordin tehnic in contexlu! aplicarii 
noilor reguli privind TVA in 
domeniul comerjului electronic, 
implementate prin Ordonan^a de 
urgen^a a Guvernului nr. 59/2021.

45. La articolul 270, alincatul (12), litcra a) 
sc modifica va avca urmatorul cuprins:

Art.270 - Livrarea de bunuri
(...)

(12) In sensul prczentului titlu, nontransferul 
reprezinta expedierea sau transportul unui bun 
din Romania in alt stat membru, de persoana 
impozabiia sau de altS persoana tn contul sau, 
pentru a fi utilizal in scopul uneia dintre 
urmatoarele opera^iuni:

a) livrarea bunului respectiv realizata de 
persoana impozabil3 pe teritoriul statului 
membru de destinalie a bunului cxpediat sau 
transportat in condiliile prevazute la art. 275 
alin. (5) §i (6) privind vanzarea la distant;

„a) livrarea bunului respectiv realizata de 
persoana impozabila pe teritoriul statului membru de 
destinatie a bunului expediat sau transportat in 
condi^iile prevazute la art. 275 alin. (2) privind 
vanzarea intracomunilara de bunuri la dislanla;”

Tranpunerea in legisla^ia na^ionala a 
prevederilor 
2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 
2021 de modificare a Directive! 
2006/112/CE in ceea ce prive^te 
scutirile
importurilor §i anumitor livrari de 
bunuri sau prestari de servicii, ca 
raspuns la pandemia de COVID-19.

46. La articolul 293, alincatul (1) dupa 
litcra f) sc introduce un noua litcra, lit. f), cu 
urmatorul cuprins:

„f) importul de bunuri efectuat in Romania de 
catre Comisia Europeans sau de catre o agenlie ori un 
organism infiin|ate in temeiul dreptului Uniunii 
Europene, in cazul in care Comisia Europeans sau o 
astfel de agen^ie ori un astfel de organism imports 
bunurile respective in scopul indeplinirii sarcinilor 
care ii sunt conferite prin dreptui Uniunii Europene 
pentru a combate pandemia de COVID-19, cu 
exceptia situafiei in care bunurile importate sunt 
utilizate, fie imediat, fie la o datS ulterioarS, in scopul 
unor livrari ulterioare efectuate cu titlu oneros de cStre 
Comisia Europeans sau de cStre o astfel de agen^ie ori 
organism;”

Art.293 - Scutiri pentru importuri de bunuri 
pentru achizitii intracomunitarc 
(1) Sunt scutile de taxS:

Directive! (UE)

(...)
Litcra noua.

aplicatetemporare

r,.
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47. La articolul 293 dupa alincatul (2) se 

introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul 
cuprins:

Tranpunerea Tn legislatia nationals a 
prevederilor Directivei (UE) 
2021/1159 a Consiliului din 13 iulie

Art.293 - Scutiri pentru importuri de 
bunuri pentru achizifii intracomunitare

„(3) Atunci cand conditiile pentru scutirea 
prevazuta la alin. (1) lit. f) mceteaza sa se aplice, 
Comisia Europeans sau agen^ia ori organismul Tn 
cauzS care a efectuat importul de bunuri informeazS 
organul vamal competent, iar importul bunurilor 
respective este supus TVA Tn conditiile aplicabile la 
momentul respectiv.”

2021 de modificare a Directivei 
2006/112/CE Tn ceea ce prive§te 
scutirile
importurilor si anumitor livrSri de 
bunuri sau prestSri de servicii, ca 
raspuns la pandemia de COVlD-19.

Alineat nou.

aplicatetemporare

Tranpunerea Tn legislatia nationals a 
prevederilor 
2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 
2021 de modificare a Directivei 
2006/112/CE Tn ceea ce priveste 
scutirile
importurilor §i anumitor livrari de 
bunuri sau prestSri de servicii, ca 
rSspuns la pandemia de COVID-19.

Art. 294 - Scutiri pentru exporturi sau alte 
operafiuni similare, pentru livrari 
intracomunitare $i pentru transportul 
internafional §i intracomunitar

(1) Sunt scutite de taxS:

48. La articolul 294, alineatul (1) dupa 
litera k) se introduce un noua litera, lit. k'), cu 
urmatorul cuprins:

Directivei (UE)

„k^) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii 
cStre Comisia Europeans sau cStre o agentie ori un 
organism Tnfiinlate Tn temeiul dreptului Uniunii 
Europene, Tn cazul Tn care Comisia Europeans sau o 
astfel de agentie ori un astfel de organism 
achizitioneazS bunurile sau serviciile respective Tn 
scopul Tndeplinirii sarcinilor care Ti sunt conferiteprin 
dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia 
de COVID-19, cu excep^ia situa^iei Tn care bunurile si 
serviciile achizitionate sunt utilizate, fie imediat, fie la 
0 datS ulterioarS, Tn scopul unor livrSri ulterioare 
efectuate cu titlu oneros de cStre Comisia Europeans 
sau de cStre o astfel de agentie ori organism;”

aplicate(...) temporare
Litera noua.

Tranpunerea Tn legislatia nationals a 
prevederilor Directivei 
2021/1159 a Consiliului din 13^1i^J 

2021 de modificare a Dirggtivi^f'

49. La articolul 294 dupa alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul 
cuprins:

Art. 294 - Scutiri pentru exporturi sau alte 
operafiuni similare, pentru livrari 
intracomunitare $i pentru transportul 
international $i intracomunitar

ROAf^-
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2006/112/CE in ceea ce prive^te 
scutirile temporare aplicate 
importurilor anumitor livrSri de 
bunuri sau prestari de servicii, ca 
raspuns la pandemia de COVID-19.

„(4) Atunci cand condi^iile pentru scutirea 
prevazuta la alin. (1) lit. k') mceteaza sa se aplice, 
Comisia Europeans sau agen^ia ori organismul in 
cauza care a primit livrarea de bunuri sau prestarea de 
servicii scutita informeaza organul fiscal competent, 
iar livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor 
respective este supusa TVA in condifiile aplicabile la 
momcntul respectiv.”

(...)
AHneat nou.

Modificarea prevederilor legale 
astfel meat sa nu mai fie excluse 
anumite persoane impozabile de la 
aplicarea regimului special al 
ghi§eului unic pentru TVA, in 
contextul scrisorii de punere m 
intarziere tn Cauza 2020/4142.

50. La articolul 315, alineatul (4) se 
modifica va avea urmatorul cuprins:

Art. 315 - Regimul special pentru vanzarile 
intracomunitare de bunuri la distanfa, 
pentru livrarile de bunuri interne efectuate 
de interfefele electronicc care facilitcaza 
aceste livrari $i pentru serviciile prestate de 
persoane impozabile stabilite in Uniunea 
Europeans, dar nu in statui membru de 
consum

„(4) Pentru opera|iuniIe impozabile efectuate 
m condifiile prezentului regim special, persoana 
impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare In 
scopuri de TVA alocat de statui membru de 
inregistrare. In cazul in care Romania este statui 
membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat 
de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit 
conform art. 316 sau art. 317.”

(...)
(4) Pentru operapunile impozabile efectuate 

in condi^iile prezentului regim special, 
persoana impozabila utilizeaza doar codul de 
inregistrare in scopuri de TVA alocat de statui 
membru de inregistrare. In cazul in care 
Romania este statui membru de inregistrare, 
codul de inregistrare utilizat de persoana 
impozabila este cel care i-a fost atribuit 
conform art. 316.

Inregistrarca pcrsoanclor Modificarea prevederilor legale 
astfel incat sa nu mai fie excluse.

51. La articolul 316, dupa alineatul (2) se 
introduce un nou alincat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

Art. 316 
impozabile in scopuri de TVA

anumite persoane impozabile 
aplicarea regimului specif 
ghiseului unic pentru TVA.

(...)
„(2') Persoana impozabila care are sediul 

activitatii economice in afara Romaniei, dar care este
Alincat nou.

■'S1AIIC
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stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 
266 alin. (2) lit. b), care nu este mregistrata §i nici nu 
are obligatia sa se inregistreze m scopuri de TVA 
conform prevederilor alin. (2), trebuie sa solicite 
inregistrarea m scopuri de TVA daca opteaza pentru 
aplicarea regimului special prevazut la art. 315.”

contextul scrisorii de punere in 
intarziere in Cauza 2020/4142.

Art.317 - Inregistrarea in scopuri de TVA a 
altor persoane care efectucaza achizifii 
intracomunitare sau pentru servicii

(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in 
scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabila care are sediul 
activita^ii economice in Romania §i persoana 
juridica neimpozabila stabilita in Romania, 
neinregistrate §i care nu au obligatia sa se 
inregistreze conform art. 316 §i care nu sunt 
dejainregistrate conform lit. b) - d) sau alin. (2), 
care efectueaza o achizitie intracomunitara 
taxabila in Romania, inainte de efectuarea 
achizifiei intracomunitare, daca valoarea 
achizi^iei intracomunitare respective depa§e§te 
plafonul pentru achizi^ii intracomunitare in 
anul calendaristic in care are loc achizitia 
intracomunitara;

b) persoana impozabila care are sediul 
activita^ii
neinregistrata §i care nu are obligapa sa se 
inregistreze conform art. 316 §i care nu este 
deja inregistrata conform lit. a), c) sau d) ori a 
alin. (2), dacapresteaza servicii care au locul in 
alt stat membru, pentru care beneficiarul 
serviciului este persoana obligata la plata taxei 
conform echivalentului din legislatia altui stat

52. La articolul 317, alineatul (1) sc 
modifica va avea urmatorul cuprins:

Modificarea prevederilor legale 
astfel incM sa nu mai fie excluse 
anumite persoane impozabile de la 
aplicarea regimului special al 
ghi§eului unic pentru TVA, in 
contextul scrisorii de punere in 
intarziere in Cauza 2020/4142.

„(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in 
scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabila care are sediul 
activitatii economice in Romania si persoana juridica 
neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si 
care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 
§i care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) - d) ori 
a alin. (2) sau (2'), care efectueaza o achizitie 
intracomunitara taxabila in Romania, inainte de 
efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea 
achizifiei intracomunitare respective depase^te 
plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul 
calendaristic in care are loc achizi^ia intracomunitara;

b) persoana impozabila care are sediul 
activitatii economice in Romania, neinregistrata si 
care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 
316 §i care nu este deja inregistrata conform lit. a), c) 
sau d) ori a alin. (2) sau (2*), daca presteaza servicii 
care au locul in alt stat membru, pentru care 
beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata 
taxei conform echivalentului din legislafia altui stat 
membru al art. 307 alin. (2), inainte de prestarea 
serviciului;

Romania,ineconomice

''h

S'
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c) persoana impozabila care T§i are stabilit 

sediul activitatii economice in Romania, care nu este 
inregistrata si nu are obliga^ia sa se inregistreze 
conform art. 316 si care nu este deja inregistrata 
conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2) sau (2’), daca 
primeste de la un prestator, persoana impozabila 
stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este 
obligata la plata taxei in Romania conform art. 307 
alin. (2), maintea primirii serviciilor respective;

d) persoana impozabila care aplica regimul 
special pentru agricultori prevazut la art. 315', care nu 
este deja inregistrata conform lit. a) - c) ori a alin. (2) 
sau (2'), daca efectueaza livrari intracomunitare de 
bunuri prevazute la art. 315' alin. (8) lit. c) sau d), 
inainte de livrarea bunurilor.”

membru al art. 307 alin. (2), inainte de prestarea 
serviciului;

c) persoana impozabila care i§i are stabilit 
sediul activitatii economice in Romania, care 
nu este inregistrata §i nu are obliga^ia sa se 
inregistreze conform art. 316 §i care nu este 
deja inregistrata conform lit. a), b) sau d) ori a 
alin. (2), daca prime§te de la un prestator, 
persoana impozabila stabilita in alt stat 
membru, servicii pentru care este obligata la 
plata taxei in Romania conform art. 307 alin. 
(2), inaintea primirii serviciilor respective;

d) persoana impozabila care aplica regimul 
special pentru agricultori prevazut la art. 315', 
care nu este deja inregistrata conform lit. a) - c) 
ori a alin. (2), daca efectueaza livrari 
intracomunitare de bunuri prevazute la art. 315' 
alin. (8) lit. c) sau d), inainte de livrarea 
bunurilor.

Art.317 - inregistrarea in scopuri de TVA a 
altor persoane care efectueaza achizi^ii 
intracomunitare sau pentru servicii

Modificarea prevederilor legale 
astfel incat sa nu mai fie excluse 
anumite persoane impozabile de la 
aplicarea regimului special al 
ghi^eului unic pentru TVA, in 
contextul scrisorii de punere in 
intarziere in Cauza 2020/4142.

53. La articolul 317, dupa alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

„(2') Persoana impozabila care are sediul 
activitatii economice in Romania, daca nu este 
inregistrata §i nu este obligata sa se inregistreze 
conform art. 316, poate solicita sa se inregistreze, 
conform prezentului articol, in cazul in care opteaza 
pentru aplicarea regimului special prevazut la art. 
315.”

(...)
Alineat nou.

Art.317 - inregistrarea in scopuri de TVA a 
altor persoane care efectueaza achizifii 
intracomunitare sau pentru servicii________

Modificarea prevederilor leg^i€^ 
astfel incat sa nu mai fie ex^ms^^ 
anumite persoane impozabil^e 1^,; .

54. La articolul 317, alineatele (3) §i (10) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
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aplicarea regimului special al 
ghi^eului unic pentru TVA, in 
contextul scrisorii de punere in 
intarziere in Cauza 2020/4142.

(...)
„(3) Organele fiscale competente vor 

mregistra in scopuri de TVA, conform prezentului 
articol, orice persoana care solicits inregistrarea, 
conform alin. (1) - (2^).

(3) Organele fiscale competente vor 
inregistra in scopuri de TVA, conform 
prezentului articol, orice persoana care solicits 
inregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
(...)

(10) inregistrarea in scopuri de TVA 
conform prezentului articol nu confers 
persoanei impozabile calitatea de persoanS 
inregistratS normal in scopuri de TVA, acest 
cod fiind utilizat numai pentru opera^iunile 
prevSzute la alin. (1) §i (2).

[...]
(10) Inregistrarea in scopuri de TVA conform 

prezentului articol nu confers persoanei calitatea de 
persoanS inregistratS normal in scopuri de TVA, acest 
cod fiind utilizat numai pentru operatiunile prevSzute 
la alin. (1)-(2').”

Impozite si taxe locale
- prin Legea nr. 168/2020 care a 
abrogat O.U.G. 82/2006,
extins categoriile de persoane 
care beneficiaza de scutiri de la 

impozitului

55. La articolul 456 alineatul (1) litera p) si 
s) se modifies si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 456 - Scutiri
(1) Nu se datoreazS impozit/taxa pe clSdiri 

pentru:
s-au

(...)
„p) clSdirea folositS ca domiciliu aflatS in 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevSzute 
la art. 2, lit. c) - f) si j) din Legea nr. 168/2020 pentru 
recunoasterea meritelor personalului participant la 
acliuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in 
afara teritoriului statului roman §i acordarea unor 
drepturi acestuia, familiei acestuia si urma§ilor celui 
decedat.

p) clSdirea folositS ca domiciliu §i/sau alte 
cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevSzute la art. 2 lit. a), c) - e) din 
Ordonan^a de urgen^S a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoa§terea meritelor personalului 
armatei participant la ac^iuni militare §i 
acordarea unor drepturi acestuia §i urma§ilor 
celui decedat, aprobatS cu modificSri prin 

111/2007, cu modificarile §i

plata 
cladiri/teren;
- modificarea este necesara atat din 
perspectiva corelarii trimitcrilor 
din Codul Fiscal la noua 
Icgislatie, cat si pentru climinarca 
interprctarilor in aplicarea 
acordSrii in continuare a 
respectivelor scutiri. TotodatS, prin 
masura propusa se men^ine scutirea 
doar pentru persoanele care au fost 
prevSzute in O.U.G. 82/2006 
(abrogatS) §i numai pentru clSdirea 
de domiciliu, respectandu-se ai 
regula generals de acord; 
scutiri lor.

pe

Legea nr. 
completarile ulterioare; (...)

s) clSdirea folositS ca domiciliu aflatS in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevSzute 
la art. 1 si 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instauratS 
cu incepere de la 6 martie 1945, precum $i celor

(...)
s) clSdirea folositS ca domiciliu aflatS in 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevSzute la art. 1 §i 5 din Decretul-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de

•• -* r/ASLog
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deportaie in strainatate ori constituite in prizonieri, 
republicat, cu modiflcarile compleiarile ulterioare, 

a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 
Ordonan^a Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificarile completarile ulterioare; scutirea 
ramane valabila in cazul transferului proprietatii 
prin mo§tenire catre copiii acestora, indiferent unde 
ace§tia domiciliaza;”

(...)dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 
1945, precum §i celor deportate in strainatate 
ori constituite in prizonieri, republicat, cu 
modiflcarile $i compleiarile ulterioare, §i a 
persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 
Ordonan^a Guvernului nr. 105/1999, aprobata 
cu modificari §i completari prin Legea nr. 
189/2000, cu modificarile §1 compleiarile 
ulterioare; scutirea ramane valabila §i in cazul 
transferului proprieta^ii prin mo§tenire catre 
copiii acestora, indiferent unde ace§tia 
domiciliaza;

- modificarea este necesarS pentru 
corelarea cu prevederile cuprinse in 
Codul fiscal, prin restrangerea 
categoriilor de persoane care 
beneficiaza de scutirea de la plata 
impozitului pe cladiri/teren potrivit 
art 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 
(respectiv solul/sofia persoanei care 
a avut calitatea de deportat $i care 
nu s-a recasalorit).

- actuala prevedere legala a creat
dificultati pentru organele fiscale 
locale la calculul impozitului 
pentru aceasta categorie de cladiri, 
cauzate de modul de delimitare a 
suprafejelor pentru care se deduc 
acesle cheltuieli, existen^a
contractelorcu furnizorii de utilitati 
pentru suprafelele destinate
activitafilor economice, calculul 
diferit al impozitului pentru 
suprafefe cu aceea^i destinafie, in 
funefie de deducerea sau
nededucerea cheltuielilor cu 
utilitatile.
- masura se impune ^i ca urmare a 
schimbSrii modalitalii de calcul a 
impozitului lacladirilecu destinafie 
mixtS (in sensul de simplificare), ^ 
modificare efectuala prin inifiaff^o 
parlamentara (Legea nr. 296/^20).ri^^,

56. La articolul 459, alincatul (1), litcra b) 
sc modifica va avea urmatorul cuprins:

Art. 459 • Calculul impozitului pc cladirilc 
cu dcstlnafic mixta aflatc in proprictatca 
persoanelor fizice

(1) In cazul cladirilor cu deslinatie mixta 
aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
impozilul se calculeaza prin insumarea:
(...)

„b) impozitului determinal pentru suprafata 
folosita in scop nerezideniial, indicata prin declaratie 
pe propria raspundere, prin aplicarea colei menlionate 
la art. 458 asupra valorii impozabile determinate 
potrivit art. 457, farS a fi necesara stabilirea valorii 
prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 
alin.(l).”

b) impozitului delerminat pentru suprafata 
folosita in scop nerezidcnlial, indicata prin 
declaralie pe propria raspundere, §i cu condi^ia 
ca cheltuielilecu utilitatile s3 nu fieinregistrate 
in sarcina persoanei care desfa§oara activitatea 
economica, prin aplicarea cotei stabilite 
conform art. 458 asupra valorii impozabile 
stabilite conform art. 457, fara a fi necesarS 
stabilirea valorii prin depunerea documentelor 
prevazute la art. 458 alin. (1).
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si care in aplicare ridica o serie de 
neclaritati.

Art.464 - Scutiri
(1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren 

pentru:

Idem art. articolul 456 alineatul (1) 
literap) s).

57. La articolul 464 alineatul (1), litcrele s) 
^i u) se modifica ^i vor avca urmatorul cuprins:

„s) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute 
la art. 1 art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, §i a persoanelor fizice prevazute la art. 1 
din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; scutirea 
ramane valabila ?i in cazul transferului proprietatii 
prin mo^tenire catre copiii acestora, indiferent unde 
acestia domiciliaza;”

(...)
s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 1 ji 5 din Decretul-lege nr. 
118/1990, republicat, 
completarile ulterioare, §i a persoanelor fizice 
prevazute la art. 1 din Ordonanfa Guvernului 
nr. 105/1999, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; scutirea 
ramane valabila §i in cazul transferului 
proprietafii catre copiii acestor categorii de 
beneficiari;

modificarile §icu

(...)
u) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute 
la art. 2, lit. c) - f) §i j) din Legea nr. 168/2020 pentru 
recunoa§terea meritelor personalului participant la 
actiuni militare misiuni si operatii pe teritoriul sau in 
afara teritoriului statului roman §i acordarea unor 
drepturi acestuia, familiei acestuia §i urma§ilor celui 
decedat;”

(...)
u) terenurile aflate in proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 
lit. a), c) - e) din Ordonanfa de urgenfa a 
Guvernului nr. 82/2006*), cu modificarile §i 
completarile ulterioare;

Idem art. articolul 456 alineatul (1) 
literap) si s).

Art.469 - Scutiri
(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele 

de transport pentru:

58. La articolul 469 alineatul (1), litera c) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

(...)
c) mijloacele de transport aflate in 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 1 $i 5 din Decretul-lege nr.

„c) mijloacele de transport aflate in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute 
la art. 1 $i 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr.

?.0M4
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118/1990, republicat, cu modificarile completarile 
ulterioare, a persoanelor fizice prevazute la art. 1 
din Ordonan|a Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu 
modificari ?i completed prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; scutirea ramane valablla §i in cazul 
transferului mijlocului de transport prin mo?tenire 
catre copiii acestora;”

118/1990, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i a persoanelor fizice 
prevazute la art. 1 din Ordonan^a Guvernului 
nr. 105/1999, aprobata cu modificari ?i 
completari prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, pentru 
un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; scutirea ramane valabila §i in 
cazul transferului proprietalii catre copiii 
acestor categorii de beneficiari;

Scutirea nu se mai acordS de drept §i 
este de competenta autoritatii 
publice locale.

59. La articolul 469 almcatui (1), litcra d) scArt.469 - Scutiri
(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele 

de transport pentru:
abroga.

(...)
d) mijloacele de transport aflate in 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) §i art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, pentru un singur mijloc 
de transport, la alegerea contribuabilului;

- in cazul acestei categorii de 
persoane, scutirea de la plata 
impozitului pe cladiri/teren este de 
competenfa autoritafii publice 
locale, astfel §i facilitatea pentru 
mijloacele de transport sS fie de 
competenta acestora, respectandu-se 
regula generals de acordare a 
scutiri lor. _____

60. La articolul 469, alincatui (2) se 
modifica ^i va avca urmatorul cuprins:

„(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde 
scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de 
transport pentru:

a) mijloacele de transport agricole utilizate 
efectiv in domeniul agricol. In cazul scutirii sau 
reducerii impozitului pe mijloacele de transport 
acordate persoanelor juridice se vor avea in vedere 
prevederile legale in vigoare privind acordarea 
ajutorului de stat.____________________________

Art.469 - Scutiri
(...)

(2) Consiliile locale pot hotari sS acorde 
scutirea sau reducerea impozitului pe 
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv 
in domeniul agricol.
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b) mijioacele de transport aflate m proprietatea 

sail coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. 
(1) lit. b) §i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru un 
singur mijloc de transport la alegerea 
contribuabilului.”

Clarificari privind depunerea Tn 
format electronic la organul fiscal a 
actelor de instrainare-dobandire a 
unui mijloc de transport, mtocmite 
in forma electronica si semnate cu 
semnatura electronica calificata.

Art 471 - Declararea §i datorarea
impozitului pc mijioacele de transport

61. La articolul 471, dupa alineatul (8) se 
introduc 8 noi alineate, alin. (9) — (16), cu 
urmatorul cuprins:

„(9) Actul de instrainare-dobandire a 
mijloacelor de transport se poate incheia §i in forma 
electronica §i semna cu semnatura electronica in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronica, republicata, cu 
completarile ulterioare, intre persoane care au 
domiciliul fiscal in Romania si se comunica electronic 
organului fiscal local de la domiciliul persoanei care 
instraineaza, organului fiscal local de la domiciliul 
persoanei care dobande^te §i organului competent 
privind 
mijlocului
radierii/inregistrarii/inmatricularii, de catre persoana 
care instraineaza, de catre persoana care dobande^te 
sau de catre persoana imputernicita, dupa caz.

(10) Organul fiscal local de la domiciliul 
persoanei care instraineaza mijlocul de transport 
transmite electronic persoanei care instraineaza §i 
persoanei care dobandeste sau, dupa caz, persoanei 
imputernicite, respectiv organului fiscal local de la 
domiciliul dobanditorului, exemplarul actului de 
instrainare-dobandire a mijloacelor de transport 
incheiat in forma electronica, completat $i semnat cu

(...)

Alineate noi.

radierea/inregistrarea/inmatricularea 
de transport, in scopul
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semnatura electronica, conform prevederilor legale in
vigoare.

In situatia in care organul fiscal local nu detine 
semnatura electronica in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 455/2001, documentul completat se 
transmite sub forma scanata, in fisier format pdf, cu 
mentiunea letrica ’’Conform cu originalul”.

(11) Organul fiscal local de la domiciliul 
persoanei care dobandeste mijlocul de transport 
completeaza exemplarul al actului de instrainare- 
dobandire a mijloacelor de transport incheiat in forma 
electronica, conform prevederilor in vigoare, pe care 
il transmite electronic persoanelor prevazute la 
alin.(9), semnat cu semnatura electronica.

in situatia in care organul fiscal local nu detine 
de semnatura electronica in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 455/2001, documentul completat 
se transmite sub forma scanata, in fi§ier format pdf, cu 
menliunea letrica ’’Conform cu originalul”.

(12) Persoana care dobande^te/instraineaza 
mijlocul de transport sau persoana imputemicita, dupa 
caz, transmite electronic un exemplar completat 
conform alin. (10) si (11), organului competent 
privind
mijloacelor de transport. Orice alte documente 
necesare obligatorii, cu exceptia actului de 
instrainare-dobandire a mijloacelor de transport 
intocmit in forma electronica §i semnat cu semnatura 
electronica, se pot depune pe suport hartie sau 
electronic conform procedurilor stabilite de organul

inmatricularea/inregistrarea/radierea

competent.
(13) Actul de instrainare-dobandire a 

mij loacelor de transport intocmit, in format electronic, 
potrivit alin.(9) se utilizeaza de catre:______________
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a) persoana care instraineaza;
b) persoana care dobande^te;
c) organele fiscale locale competente;
d) organul competent privind mmatricularea/ 

inregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
(14) Orice alte acte, cu exceptia actului de 

instrainare-dobandire a mijloacelor de transport 
intocmit in forma electronica semnat cu semnatura 
electronica, solicitate de organele fiscale locale pentru 
scoaterea din evidenta fiscala a bunului, respectiv 
inregistrarea fiscala a acestuia, se pot depune §i 
electronic la acestea, sub forma scanata, m fisier 
format pdf, cu mentiunea letrica ’’Conform cu 
originalul” insusita de catre vanzator sau de 
cumparator semnate cu semnatura electronica de 
catre contribuabilul care declara.

(15) Actul de instrainare-dobandire a unui 
mijloc de transport, intocmit in forma prevazuta la 
alin. (9), incheiat intre persoane cu domiciliul fiscal in 
Romania si persoane care nu au domiciliul fiscal Tn 
Romania, se comunica electronic de catre persoana 
care 1-a instrainat catre autoritatile implicate in 
procedura de scoatere din evidenta fiscala a bunului. 
Prevederile alin.(10) ?i (11) se aplica in mod
corespunzator.

(16) In cazul unei hotarari judecatoresti care 
consfinte§te faptul ca o persoana a pierdut dreptul de 
proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se 
poate depune la organul fiscal local in forma 
electronica sub forma scanata, in fi§ier format pdf, cu 
mentiunea letrica ’’Conform cu originalul” §i semnata 
electronic in conformitate cu alin.(9) de catre 
contribuabil.”
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Clarificarea modului de calcul al 
impozitului pe spectacole, in 
vederea eliminarii interpretarilor 
privind calculul impozitului pe 
spectacole, respectiv a bazei de 
impozitare a acestuia.

62. La articolul 481, alineatul (1) se 
modifica §;i va avea urmatorul cuprins:

„(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin 
aplicarea cotei de impozit la suma incasata din 
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, 
exclusiv taxa pe valoarea adaugata.”

Art.481 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza 
prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata 
din vanzarea biletelor de intrare §i a 
abonamentelor.

Tehnica legislative.
Abrogarea normei care ar fi intrat in 
vigoare concomitent cu modificarea 
adusa ajustarilor pentru deprecierea 
creantelor promovata de prezenta 
ordonanta a Guvernului.

ART. II. - Punctul 13 al articolului 1 din 
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea ?i completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1269 din 
21 decembrie 2020, cu modificarile completarile 
ulterioare, se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 
2022.
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