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              MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE  OG 8/2021*
                         TITLUL VI Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și 

impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Art.
I
Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OG 8/2021*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OG 8/2021*

Data
intrării

în
vigoare

36. Art.  224 Reținerea  impozitului  din  veniturile  impozabile
obținute din România de nerezidenți
...
(5)  Impozitul  se  calculează,  respectiv  se  reține  în  momentul
plății venitului, se declară și se plătește la bugetul de stat până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit
venitul.  Impozitul  se  calculează,  se  reține,  se  declară  și  se
plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței
valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua
în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. În cazul
dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor
sau  asociaților  până  la  sfârșitul  anului  în  care  s-au aprobat
situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și
se  plătește  până  la  data  de  25  ianuarie  a  anului  următor,
respectiv  până  la  data  de  25  a  primei  luni  a  anului  fiscal
modificat,  următor  anului  în  care  s-au aprobat  situațiile
financiare anuale, după caz. Impozitul nu se calculează, nu se
reține și  nu  se plătește la  bugetul  de  stat  pentru dividendele
distribuite  și  neplătite  până  la  sfârșitul  anului  în  care  s-au
aprobat  situațiile financiare anuale, dacă în ultima zi  a anului
calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz,

 La art. 224, alin. (5) se modifică:
...

(5)  Impozitul  se  calculează,  respectiv  se  reține  în
momentul plății venitului, se declară și se plătește la
bugetul  de  stat  până  la  data  de  25  inclusiv  a  lunii
următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se
calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei,
la  bugetul  de  stat,  la  cursul  de  schimb  al  pieței
valutare  comunicat  de  Banca  Națională  a  României,
pentru ziua în care se efectuează plata venitului către
nerezidenți.  În cazul dividendelor distribuite,  potrivit
legii,  dar  care  nu  au  fost  plătite  acționarilor  sau
asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat
distribuirea  acestora,  impozitul  pe  dividende  se
declară și  se plătește până la  data de 25 ianuarie a
anului următor, respectiv până la data de 25 a primei
luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-
a  aprobat  distribuirea  dividendelor, după  caz.
Impozitul  nu  se  calculează,  nu  se  reține  și  nu  se
plătește  la  bugetul  de  stat  pentru  dividendele
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persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplinește
condițiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c).

distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-
a  aprobat  distribuirea  acestora,  dacă  în  ultima  zi  a
anului  calendaristic  sau  în  ultima  zi  a  anului  fiscal
modificat,  după  caz,  persoana  juridică  străină
beneficiară  a  dividendelor  îndeplinește  condițiile
prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c) sau c1), după caz.

37.

Art. 229 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România
de nerezidenți următoarele venituri:
...
c)  dividendele  plătite  de  un  rezident  unei  persoane  juridice
rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui
sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat
membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, dacă:
1.  persoana  juridică  străină  beneficiară  a  dividendelor
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
...
 (iii)  plătește  în  conformitate  cu  legislația  fiscală  a  unui  stat
membru,  fără  posibilitatea  unei  opțiuni  sau  exceptări,  unul
dintre  impozitele  prevăzute  în anexa  nr.  2  la  titlul  II  sau  un
impozit similar impozitului pe profit reglementat la titlul II;

 La art. 229 alin. (1) lit. c) pct. 1, subpct. (iii)  se
modifică:

 (iii)  plătește,  în conformitate cu legislația  fiscală  a
unui stat membru, fără posibilitatea unei opțiuni sau
exceptări,  unul dintre impozitele prevăzute în anexa
nr. 2 la titlul II sau un alt impozit care substituie unul
dintre acele impozite;
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38. Art. 229 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România
de nerezidenți următoarele venituri:
...
c)  dividendele  plătite  de  un  rezident  unei  persoane  juridice
rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui
sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat
membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, dacă:
...
3.  rezidentul  care  plătește  dividendul  îndeplinește  cumulativ
următoarele condiții:
...
(ii)  plătește  impozit  pe  profit,  potrivit  prevederilor  titlului  II,

La  art.  229 alin.  (1)  lit.  c)  pct.  3,  subpct.  (ii)  se
modifică:

(ii)  plătește  impozit  pe  profit,  potrivit  prevederilor
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fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări; titlului II, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări,
sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit,
în conformitate cu legislația națională;

39.

Art. 229 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România
de nerezidenți următoarele venituri:

La art. 229 alin. (1), după litera c) se introduce lit.
c1):
c1)  dividendele  plătite  de  un  rezident  român  unei
persoane  juridice  rezidente  într-un  stat  membru  al
Spațiului  Economic  European,  altul  decât  statele
membre  ale  Uniunii  Europene,  respectiv  Islanda,
Principatul  Liechtenstein,  Regatul  Norvegiei,  dacă
persoana  juridică  străină  beneficiară  a  dividendelor
îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43, referitoare
la rezidentul român care primește dividendele;
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40.

Art. 230 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
convențiilor  de  evitare  a  dublei  impuneri  și  a  legislației
Uniunii Europene

La art. 230, după alin. (2) se introduce alin. (21):
 (21) Certificatul de rezidență fiscală, prevăzut la alin.
(2), însoțit de o traducere autorizată în limba română,
depus  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanță  la  organul  fiscal  central  competent,  este
acceptat în copie conformă cu originalul și mențiunea
că originalul sau copia legalizată a certificatului se află
la plătitorul de venit în cazul veniturilor cu regim de
reținere la sursă, la persoana juridică română ale cărei
titluri de valoare sunt înstrăinate în cazul câștigului de
capital,  la  sediul  permanent  din  România  în  cazul
veniturilor  care  sunt  atribuibile  sediului  permanent,
respectiv  la  persoana  juridică  din  România  unde
persoana fizică nerezidentă a fost detașată.
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41.

Art. 230 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
convențiilor  de  evitare  a  dublei  impuneri  și  a  legislației
Uniunii Europene

La art. 230, după alin. (8) se introduce alin. (9):
(9)  Machetele  «Notificare  privind  îndeplinirea
condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și
art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a
dublei  impuneri,  încheiată  între  România
și  ..............,  de  către  persoana  fizică  sosită  în
România și care are o ședere mai mare de 183 de zile»,
«Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență
potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal
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sau  ale  Convenției  de  evitare  a  dublei  impuneri,
încheiată  între  România  și  ..........................,  de
către  persoana  fizică  plecată  din  România  pentru  o
perioadă mai mare de 183 de zile», «Notificare privind
îndeplinirea  condițiilor  de  rezidență  potrivit
prevederilor  art.  7  pct. 18 și  37 din Codul  fiscal  de
către  persoana  juridică  străină»  se  stabilesc  prin
norme.

42.

Art. 231 Declarații anuale privind reținerea la sursă La art. 231, după alin. (1) se introduce alin. (11):
(11) Obligația prevăzută la alin. (1) revine și plătitorilor
de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor,
cu excepția plătitorilor de venituri din salarii, conform
prezentului  titlu,  atunci  când  impozitul  datorat  de
nerezident este suportat de către plătitorul de venit.
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