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Capitolul I- Dispoziții generale
La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă
(2) Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă
prevăzută la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusă impozitului pe venit pentru
prevăzute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit
pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara
veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara
României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România. României, începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale
se află în România."
La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă
prevăzută la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusă impozitului pe venit pentru
veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara
României, începând cu prima zi a sosirii în România."
La articolul 60, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. x^1) din Legea nr.
"6. Prosumatorii persoane fizice, altele decât cele organizate conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
completările ulterioare, denumiţi în continuare prosumatori, persoane fizice, individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări
altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei

nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru
veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie
electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare
a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei
electrice din surse regenerabile pe care le deţin au puterea electrică
instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au
încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele
electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le
deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum."

Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
ART. 66
"ART. 66
Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe
Stabilirea sumelor fixe
(1) Deducerea personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei,
Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracţiunilor de
se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice*).
până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a fracţiunilor ce depăşesc 50
(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile de bani."
sub 10 lei se majorează la 10 lei.
Capitolul II- Venituri din activități independente
La articolul 68, litera c) a alineatului (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate întrc) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o
o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul
activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după
personal afectate exercitării activităţii, rămase la încetarea activităţii;".
încetarea definitivă a activităţii;
La articolul 68 alineatul (7), după litera k) se introduc două noi litere,
literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:
"k^1) cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal
afectate exercitării activităţii, potrivit legii;
k^2) cheltuielile cu costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice
fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv, potrivit legii."
La articolul 68, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul
(7^1), cu următorul cuprins:
"(7^1) În cazul transformării/schimbării formei de exercitare a unei
activităţi, cu respectarea legislaţiei în materie specifică fiecărei forme de
exercitare, în condiţiile continuării activităţii, sunt aplicabile următoarele
reguli:
a) nu se include în venitul brut al activităţii care urmează să se
transforme/schimbe şi nu este supusă impozitării contravaloarea bunurilor şi
drepturilor, inclusiv creanţele neîncasate care se transferă în patrimoniul

afacerii în care s-a transformat/schimbat;
b) pentru cheltuielile reprezentând sumele datorate de entitatea care se
transformă/schimbă, la data transformării/schimbării, se respectă regulile
generale privind deducerea cheltuielilor la entitatea în care s-a
transformat/schimbat;
c) în venitul brut al activităţii care urmează să se transforme/schimbe se
include şi suma reprezentând contravaloarea bunurilor şi drepturilor din
patrimoniul afacerii care trec în patrimoniul personal al contribuabilului, la
momentul transformării/schimbării activităţii, operaţiune considerată din
punct de vedere fiscal o înstrăinare. Evaluarea acestora se face la preţurile
practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică."
După articolul 68^1 se introduce un nou articol, articolul 68^2, cu
următorul cuprins:
"ART. 68^2
Plăţi anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activităţi
independente
(1) Veniturile realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului
de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai
acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca
urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt calificate ca fiind venituri din
activităţi independente, dacă sunt îndeplinite cel puţin 4 din criteriile
prevăzute la art. 7 pct. 3.
(2) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri prevăzute la alin. (1) pentru care determinarea venitului net anual se
efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligaţia să
efectueze plăţi anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de
stat.
(3) Plata anticipată se efectuează prin reţinerea la sursă a impozitului de
către CEC Bank - S.A., prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la
fiecare plată.
(4) Impozitul reţinut la sursă se plăteşte la bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(5) Plăţile anticipate sunt luate în calcul la definitivarea impozitului anual

datorat de către contribuabili, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale, prevăzută la art. 122."
Capitolul III- Venituri din salarii și asimilate salariilor
La articolul 76 alineatul (2), litera p) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi
p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi
acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de
acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de
inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept;".
La articolul 76, prima teză a alineatului (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4),
"(3) Avantajele, în bani sau în natură, primite în legătură cu o activitate
primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu menţionată la alin. (1) şi (2), precum şi cele primite de la terţi ca urmare a
sunt limitate la:
unei relaţii contractuale între părţi, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4),
includ, însă nu sunt limitate la:"
La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
"a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi
ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru
pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca
naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani
tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite pentru copiii minori ai şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite
acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru
familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator
persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaţilor, cât şi contractul de muncă.
cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei
În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite
de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea
precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai
zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora jos, nu depăşeşte 150 lei:
pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu
(i) cadouri oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai
depăşeşte 150 lei.
acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile
culte religioase;
de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă
(ii) cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget;
(iii) cadouri oferite salariaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu

t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale
furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii
proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei
al sumei de 400 euro;

u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri
din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate
de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se
află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în
care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de
angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit
legii;

ocazia zilei de 1 iunie. Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum
este prevăzut în contractul de muncă, sunt neimpozabile, în măsura în care
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul în care au fost acordate.
Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile
de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste
venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget, cu
excepţia contravalorii serviciilor turistice şi a indemnizaţiilor de vacanţă
acordate potrivit legii."
La articolul 76 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile
medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru
angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană."
La articolul 76 alineatul (4), după litera ţ) se introduce o nouă literă,
litera ţ^1), cu următorul cuprins:
"ţ^1) avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor
prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul
activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice
ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific
unor activităţi."
La articolul 76, litera u) a alineatului (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii
considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone
special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o
perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu, de
urgenţă sau de alertă, potrivit legii."

La articolul 76 alineatul (4), după litera v) se introduc două noi litere,
literele w) şi y), cu următorul cuprins:

"w) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de
telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii
îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul
de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele
stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în
limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna
în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele
vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
y) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea
angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol
sănătatea angajaţilor şi cea publică."
La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 78
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care
(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un
se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.
impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii
de venituri."
La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (ii) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
"(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă, potrivit legii;".
La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de
serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei
relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere, plată şi
declarare a impozitului revine, după cum urmează:
a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în
natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin
intermediul angajatorului;
b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani
şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia
situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi
asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu
angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în
România, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82."

(4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde,

La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferenţe de

salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi
actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive
şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe,
executorii de drept, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării
plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru
veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se plăteşte până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost plătite."
La articolul 78, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe
"(5) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual
veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, pentru fiecare contribuabil."
La articolul 82, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
"(2^1) În cazul contribuabililor care obţin avantaje în bani şi/sau în natură
de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, impozitul se calculează, se
declară şi se plăteşte de către contribuabil.
(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1), în cazul contribuabililor
care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi
fiscali români, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, reţinerea şi
plata impozitului pe venit datorat."
Capitolul IV- Venituri din cedarea folosinței bunurilor
La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi
veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de
locuinţe în care sunt situate acestea."
La articolul 83, alineatele (3) - (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"(3) Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în
(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile
obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe locuinţele proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de
proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de
şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile întrcuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.
un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în
afara mediului său obişnuit de viaţă.
(4) Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de
(4) În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele
realizate de contribuabilii prevăzuţi la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, camere cuprins între unu şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se
obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 determină pe baza normei anuale de venit. În cazul depăşirii numărului de 5
dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu
indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii,
impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate
cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în
afara funcţiei de bază, şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare
celei în care au fost plătite.

camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală. De la data
producerii evenimentului, respectiv de la data depăşirii numărului de 5
camere de închiriat, şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului
net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în
categoria venituri din activităţi independente.
(5) Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate
în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare
de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activităţi
independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă
de venit sau în sistem real şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II
- Venituri din activităţi independente.

(11) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 71 alin. (2) şi (3) se aplică
şi în cazul determinării venitului net potrivit prevederilor alin. (3).
ART. 85
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza
normei anuale de venit
(1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de
cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe
venitul stabilit ca normă anuală de venit.
(2) Norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat se
determină de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pe baza
criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, comerţului şi
turismului şi al ministrului finanţelor publice şi a propunerilor Ministerului
Economiei, Comerţului şi Turismului privind nivelul normelor anuale de
venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual
de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, A.N.A.F., în cursul
trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior
celui în care urmează a se aplica normele anuale de venit.

camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului se
efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal.

(5) În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului
fiscal, începând cu anul fiscal următor determinarea venitului net se
realizează în sistem real şi se supune impunerii potrivit prevederilor cap. II Venituri din activităţi independente."

La articolul 84, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul
(3^1), cu următorul cuprins:
"(3^1) În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute,
venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de
schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României, din anul de realizare a venitului."
La articolul 84, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 69^1 alin. (2) şi (3) se
aplică şi în cazul determinării venitului net potrivit prevederilor alin. (3)."
La articolul 85, alineatele (1) - (4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"ART. 85
(1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cuprinsă între una şi 5
camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate
acestea, datorează un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit.

(2) Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localităţi, în funcţie de
amplasamentul locuinţei, se stabileşte prin ordin al ministrului economiei,
energiei şi mediului de afaceri - turism. Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri - Turism transmite anual Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nivelul normelor anuale de venit, în cursul trimestrului
IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
urmează a se aplica.

(3) Categoriile de localităţi în care sunt amplasate locuinţele proprietate
(3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice au obligaţia personală prevăzute la alin. (2) sunt diferenţiate potrivit legislaţiei în materie
publicării anuale a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului IV al astfel:
a) staţiuni turistice de interes naţional, cu excepţia celor de pe litoralul
anului anterior celui în care urmează a se aplica.
Mării Negre;
b) staţiuni turistice de interes local, cu excepţia celor de pe litoralul Mării
Negre;
c) staţiuni balneare, climatice şi balneoclimaterice, cu excepţia celor de pe
litoralul Mării Negre;
d) localităţi din Delta Dunării şi de pe litoralul Mării Negre;
e) alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a) - d).
(4) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să depună la organul
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie*)
inclusiv a anului de realizare a veniturilor, a declaraţiei unice privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. În
cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului venituri
definite potrivit art. 83 alin. (3), au obligaţia completării şi depunerii
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice - cap. II, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, pentru anul fiscal în curs.

(4) Normele anuale de venit prevăzute la alin. (2) se ajustează în funcţie
de următoarele criterii:
a) inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare;
b) situarea locuinţei în mediul rural;
c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt
situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă;
d) lipsa cel puţin a uneia dintre următoarele utilităţi, de care beneficiază
imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la reţeaua
publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz;
e) grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la
dispoziţia turiştilor;
f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp."
La articolul 85, după alineatul (4) se introduc nouă noi alineate,
alineatele (4^1) - (4^9), cu următorul cuprins:
"(4^1) Nivelul normelor anuale de venit transmise anual de Ministerul
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri - Turism, potrivit alin. (2), se
consideră că reprezintă nivelul maxim al veniturilor ce pot fi realizate din
închirierea în scop turistic a unei camere situate în locuinţa proprietate
personală.
(4^2) Normele anuale de venit transmise de către Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri - Turism pot fi ajustate de către contribuabili
prin reducerea acestora cu 30%, în situaţia în care sunt îndeplinite cel puţin
3 dintre criteriile prevăzute la alin. (4) lit. a) - f).
(4^3) Norma anuală de venit/Norma anuală de venit ajustată, după caz,

se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe
parcursul căreia închirierea a fost efectuată, în funcţie de următoarele
situaţii:
a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;
b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic.
(4^4) Prin începerea realizării de venituri se înţelege prima zi de închiriere
a unei camere, iar prin încetarea realizării de venituri se înţelege ultima zi de
închiriere a aceleiaşi camere.
(4^5) În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, în cursul
anului fiscal, pentru determinarea venitului anual stabilit în funcţie de norma
anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, corespunzătoare perioadei
de închiriere, se procedează după cum urmează:
a) se determină norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată,
prin împărţirea la 12 a valorii normei anuale de venit/normei anuale de venit
ajustate, după caz;
b) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată se multiplică cu
numărul de luni întregi în care închirierea în scop turistic a fost desfăşurată,
în cursul anului fiscal respectiv;
c) în cazul în care contribuabilii încep şi încetează închirierea în scop
turistic în cursul aceleiaşi luni, venitul realizat în luna respectivă se
consideră egal cu:
(i) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă
perioada de închiriere este de cel puţin 15 zile;
(ii) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată,
după caz, dacă perioada de închiriere este mai mică de 15 zile;
d) în cazul în care contribuabilii încep închirierea în scop turistic în cursul
unei luni, fără a-şi înceta activitatea în luna respectivă, venitul realizat în
luna respectivă se consideră egal cu:
(i) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă
evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;
(ii) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată,
după caz, dacă evenimentul s-a produs începând cu data de 15 a lunii
respective;
e) în cazul în care contribuabilii încetează închirierea în scop turistic în
cursul unei luni, venitul realizat în luna respectivă se consideră că este egal
cu:
(i) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată,
dacă evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;
(ii) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, dacă

(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza
datelor din declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei
anuale de venit, impozitul fiind final.

evenimentul s-a produs începând cu data de 15 a lunii respective;
f) venitul anual stabilit în funcţie de norma anuală de venit/norma anuală
de venit ajustată, după caz, corespunzător perioadei de închiriere în scop
turistic a unei camere, în cursul anului fiscal respectiv, se determină prin
însumarea următoarelor elemente:
(i) valoarea normei lunare de venit/normei lunare de venit ajustate, după
caz, multiplicată cu numărul de luni întregi în care închirierea în scop turistic
a fost desfăşurată;
(ii) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, sau
jumătate din valorile corespunzătoare acestora, luate în calcul în funcţie de
situaţiile prevăzute la lit. c), d) şi e);
g) venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic,
pentru un număr de până la 5 camere inclusiv, în cursul anului fiscal
respectiv, se stabileşte prin însumarea venitului anual determinat potrivit lit.
f) pentru fiecare cameră.
(4^6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a
municipiului Bucureşti publică normele anuale de venit corespunzătoare
unei camere de închiriat, transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei
şi Mediului de Afaceri - Turism în conformitate cu prevederile alin. (4^1), în
cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.
(4^7) Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi
să păstreze fişa capacităţii de cazare, astfel încât să permită identificarea şi
controlul, de către organul fiscal competent, a informaţiilor utilizate la
completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoane fizice.
(4^8) Modelul, conţinutul, precum şi modalitatea de gestionare a
formularului tipizat "Fişa capacităţii de cazare" se aprobă prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.
(4^9) Contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a
anului următor celui de realizare a veniturilor, declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I
- Date privind veniturile realizate, prevăzută la art. 122."
La articolul 85, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza
datelor din declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei
anuale de venit/normei anuale de venit ajustate/venitului anual, după caz,
impozitul fiind final."

La articolul 85, alineatul (8^1) se abrogă.
(8^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul
anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în
termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, prin depunerea
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice şi îşi va recalcula impozitul anual datorat.
ART. 86
Articolul 86 se abrogă.
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru
determinarea venitului net în sistem real
(1) Contribuabilii care realizează veniturile definite la art. 83 alin. (3) au
dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar în cazul în care
îşi exprimă această opţiune, au obligaţia de a completa Registrul de
evidenţă fiscală.
(2) Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, pentru anul în curs şi depunerea formularului la organul
fiscal competent până la data de 15 martie*) inclusiv a anului de realizare a
veniturilor. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze, în cursul anului,
venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), opţiunea se exercită pentru anul
fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului,
prin completarea şi depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(3) Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15
martie**) inclusiv a anului fiscal următor celui de realizare a venitului.
(4) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul
anului, contribuabilul va notifica organului fiscal competent prin depunerea
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, şi îşi va recalcula impozitul anual.
(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a depune declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până
la data de 15 martie*) inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice 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.
(7) Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat.

Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 87
ART. 87
Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din
Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din
închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în
cursul anului fiscal
cursul anului fiscal
(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83
alin. (4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5
camere, aceştia sunt obligaţi să notifice organului fiscal competent
evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, prin
depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii
acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe
baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, contribuabilul va
recalcula norma de venit şi impozitul anual datorat.

(1) Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în
scop turistic a unui număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic,
situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în
care sunt situate acestea, determină, începând cu anul fiscal următor,
venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68, şi au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă
fiscală.

(2) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a depune declaraţia
(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
al preşedintelui A.N.A.F.
fizice la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25
mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în
sistem real, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaţia de a
completa Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi
să completeze şi să depună la organul fiscal competent declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, pentru
veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile
de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele
prevăzute la art. 86 alin. (4) - (7).

(3) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice 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, iar în situaţia în care contribuabilul
înregistrează pierdere fiscală anuală, aceasta reprezintă pierdere definitivă.

(4) Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat, până la
data de 25 mai, inclusiv a anului fiscal următor celui de realizare a venitului."

La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 83 alin.
(3) şi (4) nu sunt aplicabile reglementările cap. XI - Venitul net anual
impozabil.

"(2) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 83
alin. (4) şi (5) sunt aplicabile, după caz, reglementările cap. XI - Venitul net
anual impozabil."

Capitolul V- Venituri din investiții
Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 92
ART. 92
Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare
Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare
Sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt
În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare,
primite în România sau în străinătate, următoarele:
astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenţi români, sunt
a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele
considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în
financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de
România sau în străinătate.
rezidenţi români;
b) veniturile din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum
sunt definite la art. 7 pct. 23, realizate printr-un intermediar, rezident fiscal
român la care persoana fizică are deschis contul."
La articolul 93, după litera a) a alineatului (2) se introduce o nouă literă,
litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) transferul de titluri de valoare şi/sau aur de investiţii la momentul
dobândirii acestora în cazul partajului judiciar sau voluntar, precum şi al
regimului separaţiei de bunuri;".
La articolul 94, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul tranzacţiilor cu titluri de participare dobândite la preţ
(3) În cazul tranzacţiilor cu acţiuni dobândite la preţ preferenţial sau gratuit,
preferenţial sau gratuit, în cadrul sistemului stock options plan, câştigul se
în cadrul sistemului stock options plan, câştigul se determină ca diferenţă
între preţul de vânzare şi valoarea fiscală a acestora reprezentată de preţul determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea fiscală a acestora
reprezentată de preţul de achiziţie preferenţial care include costurile
de achiziţie preferenţial care include costurile aferente tranzacţiei. Pentru
aferente tranzacţiei. Pentru cele dobândite cu titlu gratuit valoarea fiscală
cele dobândite cu titlu gratuit valoarea fiscală este considerată egală cu
este considerată egală cu zero."
zero.
La articolul 96 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul
"b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul
câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul
anului fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru
anterior;
anul anterior;
c) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent,
c) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului

pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă
privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil

curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie
informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil."

La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) lit. c) se stabileşte prin
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) se stabileşte prin ordin al
ordin al preşedintelui A.N.A.F."
preşedintelui A.N.A.F.
Capitolul VI- Venituri din pensii
La articolul 100, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăţi
eşalonate în rate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.
204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, plafonul de venit
neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acordă pentru fiecare rată lunară de la
fiecare fond de pensii.
(4) La stabilirea venitului impozabil aferent drepturilor primite în
conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, de către moştenitorii legali ai participanţilor la fonduri
de pensii, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acordă
pentru fiecare drept de pensie, indiferent dacă acestea sunt acordate de la
acelaşi fond de pensie."
Capitolul VII- Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
La articolul 105 alineatul (2), după numărul curent 14 se introduce un
nou număr curent, numărul curent 15, cu următorul cuprins:
____________________________________________________________
|"15 | Căpşun
| până la 1,0 ha"
|
|____|_____________________________|__________________________|
La articolul 106, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) şi evaluarea pierderilor se
"(6) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) şi evaluarea pierderilor
fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care
se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică,
desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe
de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului
bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului
judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al
judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al
direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, comisie formată pe plan
direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, comisie formată pe plan
local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenţia de Plăţi şi local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, un delegat din partea Administraţiei Naţionale Intervenţie pentru Agricultură, un delegat din partea Administraţiei Naţionale

de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor
publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

de Meteorologie şi un specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă."

(3) Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se
stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei
agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru
stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de
încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare
grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Opţiunea se
exercită prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
..................................................................................
(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără
personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei*2) anuale de venit
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului
transparenţei fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care
răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice
până la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs. Declaraţia
cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul
impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia
transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul
impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil
calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaşi termen.
...................................................................................
(8) Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea
obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea
localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde va beneficia de încadrarea
în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de
produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) prin declaraţia*2) anuală
de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse
regimului transparenţei fiscale, la termenul prevăzut la alin. (5).

La articolul 107, alineatele (3), (5) şi (8) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(3) Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se
stabileşte pe baza normei anuale de venit şi deţin suprafeţe destinate
producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta
pentru stabilirea judeţului/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în
limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse
vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Opţiunea se exercită prin
completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
...................................................................
(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără
personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru
asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei
fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru
îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până în ultima zi
a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior. Declaraţia
cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul
impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia
transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul
impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil
calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaşi termen.
...................................................................
(8) Reprezentantul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor
asociaţiei faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea judeţului sau
judeţelor unde asocierea va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor
neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale
prevăzute la art. 105 alin. (2) prin declaraţia anuală de venit pentru
asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei
fiscale, la termenul prevăzut la alin. (5)."

(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata

La articolul 107, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata

impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a^3)*4) din Legea cooperaţiei
agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care
beneficiază persoanele fizice care obţin venituri individual, reducerea
normei de venit se calculează de către contribuabil. Metodologia de calcul
al reducerii normei de venit se stabileşte prin hotărâre a Guvernului

impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei
agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care
beneficiază persoanele fizice care obţin venituri individuale, reducerea
normei de venit se calculează de către contribuabil. Metodologia de calcul al
reducerii normei de venit se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."

Capitolul VIII- Venituri din premii și din jocuri de noroc
La articolul 108, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Nu sunt venituri impozabile următoarele:
(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele,
a) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu
punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
scopul stimulării vânzărilor;
b) reducerile comerciale de preţ acordate persoanelor fizice, altele decât
cele acordate contribuabililor care obţin venituri pentru care se aplică
regulile de la capitolul III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor."
Capitolul X- Venituri din alte surse
La articolul 114 alineatul (2), după litera a^3) se introduce o nouă literă,
litera a^4), cu următorul cuprins:
"a^4) indemnizaţiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor
care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, preşedinte al consiliului
judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;".
La articolul 114 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă,
litera k^1), cu următorul cuprins:
"k^1) veniturile obţinute de către alte persoane decât titularul dreptului de
proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia,
de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca urmare a
valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit
prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi
completările ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria
venituri din activităţi independente;".
La articolul 114 alineatul (2), litera l) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de
"l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv

cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul
drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii,
din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile
prevăzute la art. 61 lit. a) - h) şi art. 62;

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);

de cesionar din realizarea venitului din creanţele respective, altele decât
cele prevăzute la lit. k^1), inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale
obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul
personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art.
61 lit. a) - h) şi art. 62;".
La articolul 114 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă,
litera n), cu următorul cuprins:
"n) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza
evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15
alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru
reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi
alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Evidenţa nominală trebuie să cuprindă, cel
puţin, informaţii referitoare la numele, prenumele, codul numeric
personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului şi valoarea tichetelor
acordate fiecărui beneficiar, lunar."
La articolul 115, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^2) În cazul contribuabililor care realizează venituri prevăzute la art.
114 alin. (2) lit. k^1), impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă,
la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual
datorat."
La articolul 115, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final, cu excepţia
prevederilor alin. (1^2)."
La articolul 116 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"b) venitului impozabil determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile
aferente fiecărei operaţiuni efectuate, în baza documentelor justificative, în
cazul veniturilor din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) şi l);".

(3) În cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l), veniturile
reprezintă sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar

La articolul 116, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) şi l), veniturile
reprezintă sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar

(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.

cheltuielile reprezintă plăţile efectuate, în cursul unui an fiscal, din toate
operaţiunile respective, evidenţiate în baza documentelor justificative.

cheltuielile reprezintă plăţile efectuate, aferente fiecărei operaţiuni în parte,
indiferent de momentul efectuării plăţii, evidenţiate în baza documentelor
justificative."
La articolul 116, după alineatul (3^1) se introduc două noi alineate,
alineatele (3^2) şi (3^3), cu următorul cuprins:
"(3^2) În cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) şi l),
încasate în mod eşalonat, cheltuielile luate în calcul în vederea stabilirii
venitului impozabil potrivit alin. (2) lit. b) se determină proporţional cu
ponderea venitului încasat din venitul reprezentând dreptul de creanţă.
(3^3) În cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), în vederea
stabilirii venitului impozabil potrivit alin. (2) lit. b), contribuabilii pot depune
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice."
Capitolul XI- Venitul net anual impozabil
La articolul 118, partea introductivă a alineatului (2) şi litera b) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a^1), pentru care venitul
(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a^1), la determinarea
venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileşte:
net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la
determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileşte:
...................................................................
......................................................................................
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce
veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce
contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V Contribuţii sociale obligatorii şi la care se adaugă costul de achiziţie al
Contribuţii sociale obligatorii."
aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv.
La articolul 119, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
ART. 119
"ART. 119
(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice
(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din
alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de
financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de
contribuabil ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din
contribuabil ca diferenţă între câştigul net anual, calculat conform art. 96, şi
anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni."
La articolul 120, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
"(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi din închirierea în
impunerea este finală, au obligaţia să depună declaraţia unică privind
scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru

impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în
termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi.

care impunerea este finală, au obligaţia să completeze şi să depună
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între
părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru
contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în
anii anteriori. Pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al
unei sume în valută, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza
cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice."
La articolul 120, după alineatul (8) se introduce un nou alineat,
alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Venitul net din activităţi independente/activităţi agricole desfăşurate
de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau
într-o formă de asociere, determinat pe baza normelor de venit sau în sistem
real se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care
venitul este scutit de la plata impozitului, de către contribuabil, prin
depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la obţinerea
certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap.
Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporţional
cu numărul de zile în care beneficiază de scutirea de la plata impozitului."
La articolul 122 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor
"a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor
care au completat şi depus declaraţia prevăzută la art. 120 alin. (4);
care au completat şi depus declaraţia prevăzută la art. 85 alin. (4^9) şi art.
120 alin. (4);".
La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 123
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin fizice pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de
10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118 din care
aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
se deduce costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale,
astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
Guvernului nr. 28/1999, republicată, aprobată prin Legea nr. 64/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv."

(1^1) Din suma astfel determinată se deduce costul de achiziţie al
aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv.

La articolul 123, alineatul (1^1) se abrogă.

După alineatul (1^1) al articolului 123 se introduce un nou alineat,
alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^2) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin
aplicarea cotei de 10% asupra câştigului net anual impozabil determinat
potrivit prevederilor art. 119."
La articolul 123, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând
(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând
până la 3,5% din impozitul anual datorat determinat potrivit prevederilor alin.
până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul
(1) şi alin. (1^2) pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119 pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările
legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private,
art. 123^1."
potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1.
La articolul 123, după alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Contribuabilii care realizează venituri prevăzute la art. 68^2 şi art.
114 alin. (2) lit. k^1), la definitivarea impozitului anual de plată iau în calcul
plăţile anticipate reţinute la sursă, de către plătitorii de venituri. În cazul
sumelor de restituit către contribuabil după definitivarea impozitului anual
datorat, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare."
Capitolul XII- Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică
La articolul 125 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"b) organismelor de plasament colectiv fără personalitate juridică
b) fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică;
constituite potrivit legislaţiei specifice în materie;".
La articolul 125, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole
"(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi
impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal
agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la
competent, până la data de 15 februarie a anului următor, declaraţii anuale
organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor,
de venit, conform modelului stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.*),
declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al
care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii aferent asociaţilor.
preşedintelui A.N.A.F., care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii
aferent asociaţilor."

Capitolul XIII- Aspecte fiscale internaționale
La articolul 130, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
"(3^1) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia în care venitul net anual în
România se determină pe baza normei de venit, pentru veniturile obţinute
din străinătate de natura celor obţinute din România, venitul net anual
obţinut în statul străin se determină în conformitate cu regulile prevăzute la
art. 68 sau se raportează la venitul brut obţinut din statul străin, după caz."
La articolul 131 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost
fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se
efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se
dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă
a statului străin sau de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă
a statului străin respectiv;
impozitul în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu
eliberează un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se
realizează reţinerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana
fizică se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea
competentă a statului străin, sau prin copia declaraţiei fiscale sau a
documentului similar depusă/depus la autoritatea competentă străină
însoţită de documentaţia care atestă plata acestuia, în situaţia în care
autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul
justificativ."
Capitolul XIV- Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au
(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului
pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima
pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data
zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia
de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia
plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri
plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri
din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza
din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza
contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu
contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu
persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind
persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate."
nominală a persoanelor asigurate.
Capitolul XV- Dispoziții tranzitorii finale
La articolul 133, după alineatul (15^1) se introduc cinci noi alineate,

alineatele (15^2) - (15^6), cu următorul cuprins:
"(15^2) Prevederile art. 68 alin. (7^1) nu se aplică pentru operaţiunile în
curs de efectuare la data de 1 ianuarie 2021, ci numai pentru operaţiunile
efectuate începând cu această dată.
(15^3) Prevederile art. 85 alin. (2) - (4^9) şi (6), art. 87, art. 89 alin. (2) şi
art. 122 alin. (4) lit. a) se aplică pentru veniturile realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2021, iar cele referitoare la prevederile art. 85 alin. (8^1) şi art.
86 se aplică începând cu aceeaşi dată.
(15^4) Pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, înainte de data de 1
ianuarie 2021, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare în perioada respectivă.
(15^5) Prevederile art. 92 se aplică pentru veniturile realizate începând cu
data de 1 ianuarie 2021. În cazul operaţiunilor cu instrumente financiare
derivate, pierderile obţinute din operaţiuni efectuate până la data de 1
ianuarie 2021 nu se reportează şi nu se compensează, acestea
reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.
(15^6) Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale,
astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, puse în funcţiune în anul 2020 se deduce din impozitul anual
datorat potrivit reglementărilor în vigoare în anul 2020."
La articolul 133, după alineatul (19) se introduce un nou alineat,
alineatul (20), cu următorul cuprins:
"(20) Prevederile art. 68^2, art. 114 alin. (2) lit. k^1) şi lit. l) sunt aplicabile
pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi cheltuielile
aferente dobândirii drepturilor de creanţă respective, care nu au fost luate în
calcul la determinarea venitului impozabil în anii anteriori anului 2021."

* Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
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