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    Ministerul Finanţelor Publice
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                          
   Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov
   Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

         Braşov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 17

 
                MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL 

prin Legea 179/2019* Titlului I Dispoziţii generale-definiţia francizei

                    Forma Codului fiscal în vigoare 
        înainte de modificările aduse de Legea 179/2019

Forma Codului  fiscal  în vigoare DUPĂ modificările aduse de
Legea 179/2019  la articolul II

                                                            TITLUL I     Dispoziţii generale    CAPITOLUL III     Definiţii                                                     

    Art. 7    Definiţii ale termenilor comuni
În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
……………………………………………………….
15.  franciza  -  sistem  de  comercializare  bazat  pe  o  colaborare
continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct
de  vedere  financiar,  prin  care  o  persoană,  denumită  francizor,
acordă  unei  alte  persoane,  denumită  beneficiar,  dreptul  de  a
exploata sau de a dezvolta o afacere,  un produs, o tehnologie sau
un serviciu;

Art. 7  Definiţii ale termenilor comuni
    Punctul 15 al articolului 7 se modifică:

15.  franciza – un sistem de comercializare  a  produselor  şi/sau al
serviciilor şi/sau al tehnologiilor bazat pe o colaborare continuă între
persoanele  fizice  sau  juridice  independente  din  punct  de  vedere
juridic şi financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă
unei alte persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de
a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului; acest
drept autorizează şi obligă pe francizat, în schimbul unei contribuţii
financiare  directe  sau  indirecte,  să  utilizeze  mărcile  de  produse
şi/sau  de  servicii,  alte  drepturi  de  proprietate  intelectuală  sau
industrială  protejate,  know-how-ul,  drepturile  de  autor,  precum  şi
însemne  ale  comercianţilor,  beneficiind  de  un  aport  continuu  de
asistenţă comercială şi/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul
şi pe durata contractului de franciză încheiat între părţi în acest scop.

* LEGEA 179/2019 pentru modificarea şi completarea OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei precum şi pentru modificarea 
art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 829/11.10.2019, în vigoare cu 14.10.2019.
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