
Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța de Urgență 13 din 24 februarie 2021*

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările aduse de
OUG 13/2021

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările aduse de OUG
13/2021

Titlul II- Impozitul pe profit CAPITOLUL II- Calculul rezultatului fiscal

f^1) cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-un
stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE
a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1
ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare
a unor tranzacţii care nu au un scop economic;

La articolul 25 alineatul (4), litera f^1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"f^1) cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-
un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista
UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data
de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca
urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic;".

Titlul IV- Impozitul pe venit Capitolul III- Venituri din salarii și asimilate salariilor

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi
incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru

La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi
incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru



naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca
urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani
şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele
oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de
la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru
salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă sau în regulamentul intern.

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/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de
vacanţă acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou,
oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care
valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din
cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:

(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori
ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu
ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de
familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi
speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare
angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca
urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani
şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele
oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de
la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru
salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă sau în regulamentul intern.

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/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de
vacanţă acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou,
oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care
valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din
cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:

(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai
acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu
ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de
familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi
speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare
angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;"



(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un
impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii
de venituri, cu excepţia persoanelor fizice care realizează în România
venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă
încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care
sunt aplicabile prevederile art. 82.

La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 78

(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un
impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii
de venituri, cu excepţia persoanelor fizice care realizează în România
venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă
încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care
sunt aplicabile prevederile art. 82."

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 sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt aplicabile
prevederile art. 82.

La articolul 78 alineatul (2^1), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"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 sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt aplicabile
prevederile art. 82."

Capitolul VII- Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

(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 entităţile 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. 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.

La articolul 107, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(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 entităţile 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. 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."



Capitolul XV- Dispoziții tranzitorii și finale

La articolul 133, după alineatul (15^6) se introduce un nou alineat,
alineatul (15^7), cu următorul cuprins:

"(15^7) În anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului
transparenţei fiscale, prevăzută la art. 107 alin. (5) şi art. 125 alin. (4), este
până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul
desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a
informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine
corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul
asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de
asociere, după caz."

Titlul V- Contribuții sociale obligatorii Capitolul II- Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

b)ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi
incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca
urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani
şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele
oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de
la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru
salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă sau în regulamentul intern.

Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura
celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri
sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu
excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.

La articolul 142, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi
incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca
urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani
şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele
oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de
la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru
salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă sau în regulamentul intern.

Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura
celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri
sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu
excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou,
oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al



În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou,
oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al
contribuţiei în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în
parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:

(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori
ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu
ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de
familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi
speciale şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în
măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal,
pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost
acordate.

contribuţiei în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în
parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:

(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai
acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu
ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de
familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi
speciale şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în
măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal,
pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost
acordate."

(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 şi
plată a contribuţiei de asigurări sociale, datorată potrivit legii, 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

La articolul 146, alineatul (2^1) se modifică şi va avea 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 şi
plată a contribuţiei de asigurări sociale, datorată potrivit legii, 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;



intermediul angajatorului;

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani
şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice 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 sunt rezidenţi fiscali români şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt
rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul.

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani
şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice 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 sunt rezidenţi fiscali români şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt
rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul."

Capitolul III - Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

(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 şi
plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii,
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 şi plătite direct persoanei fizice 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

La articolul 168, alineatul (2^1) se modifică şi va avea 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 şi
plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii,
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 şi plătite direct persoanei fizice 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 sunt rezidenţi fiscali români şi care



muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt
rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul.

datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt
rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul."

Capitolul IX - Contribuția asiguratorie pentru muncă

(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 şi plată a
contribuţiei asiguratorie pentru muncă, care se datorează potrivit legii,
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 şi plătite direct persoanei fizice 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 sunt rezidenţi fiscali români şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (2);

La articolul 220^6, alineatul (2^1) se modifică şi va avea 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 şi plată a
contribuţiei asiguratorie pentru muncă, care se datorează potrivit legii,
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 şi plătite direct persoanei fizice 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 sunt rezidenţi fiscali români şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (2);

c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt



c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt
rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul.

acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt
rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul."

Titlul VII- Taxa pe valoarea adăugată Capitolul VI - Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

b)persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România
conform art. 266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA
conform art. 316 în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului
TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie
ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă
care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data
înregistrării în scopuri de TVA aplică sistemul TVA la încasare începând cu
această dată. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de
TVA, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei
fiscale următoare celei în care şi-a exercitat opţiunea, cu condiţia ca la data
exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul prevăzut la lit. a).

La articolul 282 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în
România conform art. 266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de
TVA conform art. 316 în cursul anului şi care optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de
TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA. Persoana
impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
începând cu data înregistrării în scopuri de TVA aplică sistemul TVA la
încasare începând cu această dată. Persoana impozabilă care optează
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior, în cursul anului
înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la încasare începând cu
prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-a exercitat opţiunea,
cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul prevăzut la
lit. a)."

c) persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de
4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a);

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA
conform art. 316 în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 4.500.000 lei
prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic în curs,
calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva
persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316.

La articolul 282 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"c) persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de
4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a);

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA
conform art. 316 în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 4.500.000 lei
prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic în curs,
calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva
persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316."



(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul
anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia
situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de
4.500.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei
fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în primul an de
aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depăşeşte
plafonul de 4.500.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare până la
sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de 4.500.000 lei,
calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depăşit pe parcursul
unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat pentru
aplicarea sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an
plafonul de 4.500.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv
oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal
competent între datele de 1 şi 20 ale lunii, cu excepţia primului an în care a
optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din
Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se realizează de
organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale
următoare celei în care a fost depusă notificarea.

La articolul 282, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până la
sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu
excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte
plafonul de 4.500.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în
primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu
depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare
până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de
4.500.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depăşit
pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul
unui an plafonul de 4.500.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului
respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul
fiscal competent între datele de 1 şi 20 ale lunii, cu excepţia primului an în
care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din
Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se realizează de
organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale
următoare celei în care a fost depusă notificarea."

Capitolul VIII- Cotele de taxă

3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2,
exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care
sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a
locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele
definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota
redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi

La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2,
exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care
sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a
locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele
definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota



locuite ca atare; redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi
locuite ca atare;".

Capitolul XIII- Obligații

(12) Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. a), care optează
să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) - (8),
trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 20
inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica
sistemul TVA la încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri
determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte
plafonul de 4.500.000 lei în anul calendaristic precedent şi în anul
calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, şi că optează pentru
aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă
a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare,
neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat
sistemul TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de
4.500.000 lei. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b), care
optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin.
(3) - (8), începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună
la organele fiscale competente o notificare din care să rezulte că optează
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale
în scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă prevăzută la art.
282 alin. (3) lit. b) care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie
să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a
lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la
încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri determinată
potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de
4.500.000 lei în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării,
şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

La articolul 324, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(12) Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. a), care
optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin.
(3) - (8), trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de
20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica
sistemul TVA la încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri
determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte
plafonul de 4.500.000 lei în anul calendaristic precedent şi în anul
calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, şi că optează pentru
aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă
a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare,
neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat
sistemul TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de
4.500.000 lei. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b), care
optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin.
(3) - (8), începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună
la organele fiscale competente o notificare din care să rezulte că optează
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale
în scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă prevăzută la art.
282 alin. (3) lit. b) care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie
să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a
lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la
încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri determinată
potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de
4.500.000 lei în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării,
şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare."



(14) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care
depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 4.500.000 lei are
obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 20
inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o
notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit
prevederilor art. 282 alin. (5). În situaţia în care persoana impozabilă care
depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de
organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de
radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare prevăzut la alin. (16). În perioada cuprinsă între data la care
persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la
încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:

La articolul 324 alineatul (14), partea introductivă se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"(14) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care
depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 4.500.000 lei are
obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 20
inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o
notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit
prevederilor art. 282 alin. (5). În situaţia în care persoana impozabilă care
depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de
organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de
radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare prevăzut la alin. (16). În perioada cuprinsă între data la care
persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la
încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:".

(16) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3) - (8). Registrul este
public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul
fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile
potrivit alin. (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în
care a fost depusă notificarea sau, în cazul persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la
art. 282 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la încasare
începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, de la data înregistrării
acestora în scopuri de TVA. Nu sunt înscrise în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare persoanele impozabile care
nu depun notificarea în termenul prevăzut la alin. (12). Radierea din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se
face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de

La articolul 324, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(16) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3) - (8). Registrul este
public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul
fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile
potrivit alin. (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în
care a fost depusă notificarea sau, în cazul persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la
art. 282 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la încasare
începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, de la data înregistrării
acestora în scopuri de TVA. Nu sunt înscrise în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare persoanele impozabile care
nu depun notificarea în termenul prevăzut la alin. (12). Radierea din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se



persoanele impozabile potrivit alin. (14), până la data de 1 a perioadei
fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau din oficiu, în
condiţiile prevăzute la alin. (14). În cazul înregistrării persoanei impozabile
în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în
situaţia în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care
persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi
exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 297 alin. (2),
începând cu data publicării în registru.

face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de
persoanele impozabile potrivit alin. (14), până la data de 1 a perioadei
fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau din oficiu, în
condiţiile prevăzute la alin. (14). În cazul înregistrării persoanei impozabile
în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în
situaţia în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care
persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi
exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 297 alin. (2),
începând cu data publicării în registru."
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