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Codul fiscal înainte de modificările aduse OUG 79/2017             Codul fiscal după modificările aduse de OUG 79/2017   Pct. 
OUG 
79/2017      

                                                                           TITLUL IV     Impozitul pe venit  

ART. 60     Scutiri 
    Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii 
contribuabili:     
……………………………………………………. 

    2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri 

din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - 

(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de 

programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de 

creare de programe pentru calculator se face prin ordin 

comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea 

informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice 

şi al ministrului finanţelor publice; 

 

La articolul 60, punctul 2 se modifică: 
 
 
 
    "2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a 
desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în 
condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi 
societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al 
ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice;". 
 

14. 
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ART. 64     Cotele de impozitare 
    (1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra 
venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare 
categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: 

……………………………. 

La articolul 64, partea introductivă a alineatului (1) se modifică: 
    "ART. 64 
    Cotele de impozitare 

    (1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului 
impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru 
determinarea impozitului pe veniturile din:". 

    15. 

ART. 68     Reguli generale de stabilire a venitului net 
anual din activităţi independente, determinat în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate 
(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii 
independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura 
acestora, sunt: 
  …………………………………. 

    i) să reprezinte contribuţii profesionale obligatorii datorate, 

potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte 

contribuabilii; 

La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modifică: 
 
 
 
 
 
 

    "i) să reprezinte contribuţii de asigurări sociale plătite la sistemele 
proprii de asigurări sociale şi/sau contribuţii profesionale obligatorii 
plătite, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte 
contribuabilii;". 

    16. 

ART. 68  Reguli generale de stabilire a venitului net 
anual din activităţi independente, determinat în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate 
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
…………………………………………………………………. 
k) cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate 
pentru salariaţi, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente 
de muncă şi boli profesionale, potrivit legii; 

    l) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, 
potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite 
potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii, 
indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau 
într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective 
se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea 
venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor 
art. 75; 

La articolul 68 alineatul (5), literele k) şi l) se modifică: 
 
 
 
 
    "k) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate în 
calitate de angajatori, potrivit titlului V; 
 
    l) cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată 
de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale 
obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau 
într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se 
efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net 
anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;".   

 

17. 
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ART. 72     Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând 
plăţi anticipate pentru veniturile din drepturile de 
proprietate intelectuală 
    (1) Pentru veniturile din drepturi de proprietate 
intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte 
entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au 
şi obligaţiile de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul 
corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă, 
reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite. 

    (2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin 
aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut. 

La articolul 72, alineatul (2) se modifică: 
 
 
 
 
 
 
 
 

    "(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei 
de impunere de 7% la venitul brut." 

18. 

ART. 73     Opţiunea pentru stabilirea impozitului final 
pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală 
    (1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală în condiţiile menţionate la art. 72 pot 
opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. 
Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în 
momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este 
aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii 
desfăşurate pe baza acestuia. 

    (2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă 
la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, 
persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a 
conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 16% 
asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de 
cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute 
la sursă potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale 
obligatorii. 

 

La articolul 73, alineatul (2) se modifică: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    "(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la 
momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane 
juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă 
contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu 
cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra 
venitului brut." 

19. 

ART. 75   Recalcularea şi impozitarea venitului net din 
activităţi independente 
    (1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării 
venitului net anual/pierderii nete anuale, 
determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din 

La articolul 75, alineatul (1) se modifică: 
    "ART. 75 

    (1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net 
anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind 

20. 
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contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind 
venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a 
contribuţiilor sociale obligatorii datorate, potrivit 
prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii. 
 

venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V 
- Contribuţii sociale obligatorii." 

ART. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor 
    (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se 
aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate 
salariilor: 
………………………………………….. 

r^1) veniturile obţinute de către persoanele fizice care 
desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în 
conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al 
anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

 

La articolul 76 alineatul (2), litera r^1) se modifică: 
 
 
 
 
 

    "r^1) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 
institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice." 

21. 

ART. 77    Deducere personală 
    (2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele 
fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei 
inclusiv, astfel: 
    (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 
300 lei; 
    (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 
400 lei; 
    (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în 
întreţinere - 500 lei; 
    (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în 
întreţinere - 600 lei; 
    (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe 
persoane în întreţinere - 800 lei. 

La articolul 77, alineatele (2) şi (3) se modifică: 
    "(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care 
au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel: 
    (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei; 
    (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei; 
    (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 
lei; 
    (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei; 
    (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în 
întreţinere - 1.310 lei. 
    Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii 
cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt 
degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit următorului 
tabel: 

22. 
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    Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare 
din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, 
deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus 
şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________________________________________________ 
|Venit lunar brut|          Persoane aflate în întreţinere         | 

|________________|_________________________________________________| 

| de la ..... la | fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 şi peste | 

|                |      |         |         |         | 4 pers.    | 

|________________|______|_________|_________|_________|____________| 

|      1 |  1950 |  510 |     670 |     830 |     990 |       1310 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   1951 |  2000 |  495 |     655 |     815 |     975 |       1295 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2001 |  2050 |  480 |     640 |     800 |     960 |       1280 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2051 |  2100 |  465 |     625 |     785 |     945 |       1265 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2101 |  2150 |  450 |     610 |     770 |     930 |       1250 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2151 |  2200 |  435 |     595 |     755 |     915 |       1235 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2201 |  2250 |  420 |     580 |     740 |     900 |       1220 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2251 |  2300 |  405 |     565 |     725 |     885 |       1205 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2301 |  2350 |  390 |     550 |     710 |     870 |       1190 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2351 |  2400 |  375 |     535 |     695 |     855 |       1175 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2401 |  2450 |  360 |     520 |     680 |     840 |       1160 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2451 |  2500 |  345 |     505 |     665 |     825 |       1145 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2501 |  2550 |  330 |     490 |     650 |     810 |       1130 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2551 |  2600 |  315 |     475 |     635 |     795 |       1115 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2601 |  2650 |  300 |     460 |     620 |     780 |       1100 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2651 |  2700 |  285 |     445 |     605 |     765 |       1085 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2701 |  2750 |  270 |     430 |     590 |     750 |       1070 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2751 |  2800 |  255 |     415 |     575 |     735 |       1055 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2801 |  2850 |  240 |     400 |     560 |     720 |       1040 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2851 |  2900 |  225 |     385 |     545 |     705 |       1025 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2901 |  2950 |  210 |     370 |     530 |     690 |       1010 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   2951 |  3000 |  195 |     355 |     515 |     675 |        995 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3001 |  3050 |  180 |     340 |     500 |     660 |        980 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3051 |  3100 |  165 |     325 |     485 |     645 |        965 | 
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    Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare 
din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea 
personală. 
    (3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau 
alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale 
soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale 
cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 
lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) 
şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, 
precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3101 |  3150 |  150 |     310 |     470 |     630 |        950 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3151 |  3200 |  135 |     295 |     455 |     615 |        935 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3201 |  3250 |  120 |     280 |     440 |     600 |        920 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3251 |  3300 |  105 |     265 |     425 |     585 |        905 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3301 |  3350 |   90 |     250 |     410 |     570 |        890 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3351 |  3400 |   75 |     235 |     395 |     555 |        875 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3401 |  3450 |   60 |     220 |     380 |     540 |        860 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3451 |  3500 |   45 |     205 |     365 |     525 |        845 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3501 |  3550 |   30 |     190 |     350 |     510 |        830 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

|   3551 |  3600 |   15 |     175 |     335 |     495 |        815 | 

|________|_______|______|_________|_________|_________|____________| 

 
 
 
 
    Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii 
de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală. 
  
   (3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri 
de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la 
gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, 
nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 
lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, 
precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 
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ART. 78  Determinarea impozitului pe veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor 
    (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit 
lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către 
plătitorii de venituri. 
    (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: 
    a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea 
cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca 
diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea 
din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente 
unei luni, datorate potrivit legii în România sau în 
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care 
România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei 
individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi 
următoarele: 
    (i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 
    (ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; 
    (iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 
204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la 
scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu 
legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate 
stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European, suportate de angajaţi, astfel încât 
la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro; 
    (iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi 
serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite 
conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul 
anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 
euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează 
servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane 
aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3); 

    b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate 

La articolul 78 alineatul (2), partea introductivă a literei a) şi litera 
b) se modifică: 
 
 
 
 
    "a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% 
asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din 
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale 
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în 
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România 
este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de 
stat datorată potrivit legii, şi următoarele: 
    .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei 
de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul 
brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit 
legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice 

23. 
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ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii 
aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în 
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care 
România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei 
individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare 
loc de realizare a acestora. 

internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a 
contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe 
fiecare loc de realizare a acestora."     

CAPITOLUL IV    Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
ART. 84     Stabilirea venitului net anual din cedarea 
folosinţei bunurilor 
……………………………………………. 

    (8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin 
reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii 
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, 
impozitul fiind final. 

    La articolul 84, alineatul (8) se modifică: 
 

    "(8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la 
sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin 
aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final." 

24. 

CAPITOLUL IV    Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
ART. 85    Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul 
determinat pe baza normei anuale de venit 
……………………………………….. 

    (6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea 
cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind 
final. 

    La articolul 85, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

    "(6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 
10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final." 

25. 

CAPITOLUL IV    Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
ART. 86    Reguli privind stabilirea impozitului în cazul 
opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real 
    (4) Organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate 
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual 
estimat din declaraţia privind venitul estimat/norma de venit 
şi emite decizia de impunere, care se comunică 
contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F. Pentru declaraţiile privind venitul 
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau 
decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net 
aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie 
supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise pe 

La articolul 86, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "(4) Organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate prin 
aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat din 
declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi emite decizia de 
impunere, care se comunică contribuabililor, potrivit procedurii stabilite 
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Pentru declaraţiile privind venitul 
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se 
mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la 
sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de 
impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. 
    .......................................................................... 

    (6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal 

26. 
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baza declaraţiei privind venitul realizat. 
…………………………………….. 
    (6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal 
competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat 
în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art. 68, impozitul fiind final. 

 

competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea 
cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul 
fiind final." 

ART. 90 Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente 
veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor 
    (1) Pentru veniturile realizate în anul 2016, organul fiscal 
competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri 
din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, 
sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării 
prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul 
corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul V - 
"Contribuţii sociale obligatorii". 
    (2) Pentru veniturile realizate începând cu anul 2017, 
organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului 
net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită 
potrivit Declaraţiei privind venitul realizat, prin deducerea din 
venitul net anual a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, 
potrivit prevederilor titlului V. 

    (3) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat potrivit 
alin. (2) din cedarea folosinţei bunurilor se impozitează 
potrivit prevederilor art. 86 şi cap. XI din prezentul titlu, după 
caz. 

    Articolul 90 se abrogă. 

 
27. 

ART. 97  Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 
    
 (1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la 
vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele 
clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea 

La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1) - (3) şi (5) se 
modifică: 
    "(1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la 
vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, 
constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în 

28. 
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şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se 
impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind 
final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul 
se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de 
venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în 
contul de depozit al titularului. Plata impozitului se face 
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
înregistrării în cont. Impozitul datorat se plăteşte integral la 
bugetul de stat. 
    (2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la 
termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, 
contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 16% din 
suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data 
constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub formă de 
dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către 
plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în 
contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv 
la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de 
economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de 
dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor 
civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit 
se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Plata impozitului 
pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în 
cazul unor instrumente de economisire, respectiv la 
momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură, 
pe baza contractelor civile. Impozitul datorat se plăteşte 
integral la bugetul de stat. 
    (3) Veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea 
emitentă a valorilor mobiliare împrumutate, pe parcursul 
perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun 
cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final. 
Calculul şi reţinerea impozitului se efectuează de plătitorul 
de venit la data la care acestea sunt plătite. Termenul de 
plată al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii 

sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din 
suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii 
raportului juridic. 
    .......................................................................... 
 
 
 
 
 
    (2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen 
constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile 
încheiate se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind 
final, indiferent de data constituirii raportului juridic. 
    .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (3) Veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea emitentă a 
valorilor mobiliare împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut 
înaintea restituirii acestora, se impun cu o cotă de 10% din suma 
acestora, impozitul fiind final. 
    .......................................................................... 
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următoare celei în care au fost plătite contribuabilului 
îndreptăţit. 
…………………………………………. 

    (5) Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane 
juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice sau din 
reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă 
distribuţii în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-
părţi din aporturi se impun cu o cotă de 16%, impozitul fiind 
final. Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine 
persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la sursă în 
cazul lichidării persoanei juridice se plăteşte până la data 
depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului 
comerţului, întocmită de lichidatori, respectiv până la data de 
25 a lunii următoare celei în care a fost distribuit venitul 
reprezentând reducerea capitalului social. 

 
 
    (5) Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de 
către acţionari/asociaţi persoane fizice sau din reducerea capitalului 
social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuţii în bani sau în natură 
ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se impun cu o cotă de 
10%, impozitul fiind final. 
    ....................................................................... ." 
 

 
 
ART. 99     Definirea veniturilor din pensii 
    Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de 
la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute 
către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri 
de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, 
diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume 
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie. 

 

Articolul 99 se modifică: 
    "ART. 99 
    Definirea veniturilor din pensii 
    (1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la 
fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un 
sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii 
facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri 
din pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea acestora cu 
indicele de inflaţie. 
    (2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă 
venituri din pensii." 
 
 
 
 

 

29. 
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ART. 100    Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 
  
   Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin 
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile 
lunare de 2.000 lei. 

 

Articolul 100 se modifică: 
    "ART. 100 
    Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 
    (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea 
din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. 
    (2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca 
plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legii nr. 204/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un singur plafon 
de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1)."     

30. 

ART. 101     Reţinerea impozitului din venitul din pensii 
    (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a 
calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi 
de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului 
articol. 
    (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 
impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. 

        (9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de 
venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea 
acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor 
judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează 
separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul 
reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se 
stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată, după 
caz, potrivit legii în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente 
şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în 
vigoare la data plăţii. Impozitul se reţine la data efectuării 
plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la 
data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se 
plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care s-au plătit veniturile. 

La articolul 101, alineatul (2) şi prima teză a alineatului (9) se 
modifică: 
 
 
 
    "(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 
10% asupra venitului impozabil lunar din pensii. 
    
    (9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din 
pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de 
inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se 
calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, 
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut 
fiind impozit final. 

    ....................................................................... ." 

31. 
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ART. 107    Calculul şi plata impozitului aferent 
veniturilor din activităţi agricole 
    (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează 
de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% 
asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza 
normei anuale de venit, impozitul fiind final. 

 

La articolul 107, alineatul (1) se modifică: 
"ART. 107 
    (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de 
organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra 
venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de 
venit, impozitul fiind final." 
 

32. 

CAPITOLUL VIII  Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
ART. 110     Determinarea impozitului aferent veniturilor 
din premii şi din jocuri de noroc 
 
    (1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea 
la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net 
realizat din fiecare premiu. 

 

La articolul 110, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "ART. 110 
    (1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, 
cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare 
premiu." 

 

    33. 

CAPITOLUL X     Venituri din alte surse 
 
ART. 115     Calculul impozitului şi termenul de plată 
    (1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă 
la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, 
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru 
veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - k), precum şi 
în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114. 

 

    La articolul 115, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "ART. 115 
    (1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la 
momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin 
aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute 
la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l)." 

 

34. 

 
ART. 116  Declararea, stabilirea şi plata impozitului 
pentru unele venituri din alte surse 
    (1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, 
altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - k), 
precum şi în normele metodologice elaborate în aplicarea 
art. 114, au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul 
realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, 
până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de 
realizare a venitului. 

La articolul 116, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "ART. 116 
    (1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate 
ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), 
precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligaţia de a 
depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, 
pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a venitului. 
 

35. 
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    (2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către 
organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul 
realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra: 
    a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru 
care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei privind 
venitul realizat, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. 
(2) lit. l); 
    b) venitului impozabil determinat ca diferenţă între 
veniturile şi cheltuielile aferente tuturor operaţiunilor 
efectuate în cursul anului fiscal, în cazul veniturilor din alte 
surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l). 

    (2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către organul fiscal 
competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea 
cotei de 10% asupra:". 
 

 
 
ART. 123  Stabilirea şi plata impozitului anual datorat 
    (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal 
competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra fiecăruia dintre următoarele: 
    a) venitul net anual impozabil; 

    b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit 
prevederilor art. 119. 

    La articolul 123, partea introductivă a alineatului (1) se 
modifică: 
    "ART. 123 
    (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent 
pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% 
asupra fiecăruia dintre următoarele:". 

 

36. 

CAPITOLUL XIII     Aspecte fiscale internaţionale 
  ART. 130  Venituri obţinute din străinătate 
…………………………………………… 

    (3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura 
celor obţinute din România şi neimpozabile în conformitate 
cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament 
fiscal ca şi pentru cele obţinute din România. 

    La articolul 130, alineatul (3) se modifică: 
 

    "(3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute 
din România şi neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile 
prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele 
obţinute din România." 

37. 
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ART. 132  Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri 
cu reţinere la sursă 

    (2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a 
impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind 
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar 
de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii 
februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu 
excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate 
salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de 
proprietate intelectuală, din arendare, precum şi a 
persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi 
plăţii impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 
alin. (8) şi (9), care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare 
beneficiar de venit. 

La articolul 132, alineatul (2) se modifică: 

    "(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor 
au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal 
competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent 
pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de 
venit."     

38. 

CAPITOLUL XV    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
ART. 133     Dispoziţii tranzitorii 

 

La articolul 133, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, 
alineatele (9) - (12): 
    "(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale 
sunt cele în vigoare la data realizării venitului. 
    (10) Prevederile prezentului titlu se aplică pentru veniturile realizate 
şi cheltuielile efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 
ianuarie 2018. 
    (11) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la 
vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire 
dobândite, contractele civile încheiate, anterior datei de 1 ianuarie 
2018, cota de impozit de 10% se aplică începând cu veniturile 
înregistrate în contul curent/de depozit/răscumpărate/plătite, începând 
cu această dată. 

    (12) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în 
cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018." 

39. 

Ordonanţa Guvernului 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul 
Oficial 885 din 10 noiembrie 2017                                                   Material informativ elaborat la data de 08.12.2017 
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