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TITLUL IV  

Impozitul  pe venit  

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Contribuabili  

Art. 58. – Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite în 
continuare contribuabili: 
a) persoanele fizice rezidente; 
b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu 
permanent în România; 
c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România; 
d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 129.  

Sfera de cuprindere a impozitului  

Art. 59. – (1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică 
următoarelor venituri: 
a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice 
sursă, atât din România, cât şi din afara României; 
b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a), veniturilor obţinute din orice 
sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care acestea devin rezidenţi în 
România; 
c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin intermediul unui 
sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent; 
d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate dependentă în România, venitului 
salarial net din această activitate dependentă; 
e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obţin veniturile prevăzute la art. 58 lit. d), venitului 
determinat conform regulilor prevăzute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. 
(2) Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă 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 României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România. 
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc că sunt rezidenţi ai unor state 
cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, cărora le sunt aplicabile 
prevederile convenţiilor. 
(4) Persoana fizică nerezidentă care a îndeplinit pe perioada şederii în România condiţiile de rezidenţă 
potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerată rezidentă în România până la data la care persoana 
fizică părăseşte România. Această persoană are obligaţia completării şi depunerii la autoritatea 
competentă din România a formularului prevăzut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plecării din 
România pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 
de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, şi nu va mai face dovada schimbării 
rezidenţei fiscale într-un alt stat. 
(5) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei 
într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, este obligată în 
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continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara 
României, până la data schimbării rezidenţei. Această persoană are obligaţia completării şi depunerii la 
autoritatea competentă din România a formularului prevăzut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea 
plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în 
total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, şi va face dovada schimbării 
rezidenţei fiscale într-un alt stat. 
(6) Rezidenţii statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri trebuie să îşi 
dovedească rezidenţa fiscală printr-un certificat de rezidenţă emis de către autoritatea fiscală 
competentă din statul străin sau printr-un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea 
fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat. Acest 
certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis. 
(7) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei 
într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri este obligată în 
continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara 
României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani 
calendaristici. Această persoană are obligaţia completării şi depunerii la autoritatea competentă din 
România a formularului prevăzut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru 
o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe 
parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. 

Scutiri  

Art. 60. – Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili: 
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: 
a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere; 
a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;                                                  
b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3); 
c) pensii; 
d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod 
individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică; 

NORME METODOLOGICE 
1. În înţelesul art. 60 pct. 1 lit. a)-d) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică 
pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau 
accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 lit. b) și 
c) din Codul fiscal contribuabilii au obligaţia de a depune la angajatorul/plătitorul de venituri 
documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi 
prezentate în original şi în copie, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică 
conformitatea cu originalul.  
Pentru veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. d) documentele justificative nu 
se depun la organul fiscal împreună cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale prevăzută la art. 120 și 122 din Codul fiscal, se arhivează la domiciliul fiscal al 
contribuabililor. 

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

2. Potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, condițiile privind acordarea facilității fiscale  de 
către angajator, angajaților care desfășoară activitatea de creare de programe pentru calculator, se 
stabilesc prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice. Pentru 
acordarea fascilității fiscale  nu este necesar acordul instituţiilor emitente ale actului normativ 
menţionat. 
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3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76  
alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi 
inovării, în următoarele condiţii: 
a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt induse în echipa unui proiect de cercetare-
dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicatori 
de rezultat definiţi; 
b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi 
inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului; 
c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din 
activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru 
fiecare proiect. 

NORME METODOLOGICE 
21.  (1) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal, se acordă doar persoanelor care 
realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, 
ca urmare a desfășurării activității de cercetare – dezvoltare și inovare definită conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  care sunt 
incluse în proiectul de cercetare – dezvoltare și inovare.   
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării 
altor activități decât cele de cercetare – dezvoltare și inovare prevăzute la alin. (1)  nu beneficiază de 
scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal. 

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76  
alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o 
perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele 
prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an. 

NORME METODOLOGICE 
22.  (1) În înţelesul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă 
persoanelor fizice ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă 
încheiat pe o perioadă de 12 luni de către angajatorul care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier 
în cursul unui an, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 
– 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 
– 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 
– 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 
– 5590 – „Alte servicii de cazare”, 
– 5610 – „Restaurante”, 
– 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 
– 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 
– 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”. 
(2) Caracterul sezonier al unei activităţi, în sensul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, presupune o 
perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activităţi se impun a fi realizate pe durate 
relativ fixe în funcţie de anotimp/de sezon. 
(3) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal se aplică şi în situaţia în care persoana fizică 
desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parţial de lucru, în condiţiile prevăzute 
la alin. (1) şi (2). 
(4) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal se acordă pe perioada de derulare a 
contractului. 

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. 
(1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 
a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind: 
(i)activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii; 
(ii)domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 
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2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic; 
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă; 
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 
2363 - Fabricarea betonului; 
2364 - Fabricarea mortarului; 
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 
ghipsului, cretei şi a ardeziei; 
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 
711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din 
cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea; 
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi 
sunt realizate în baza contractului individual de muncă; 
d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al 
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, 
prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria 
răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii. 

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 

Art. 61. – Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt 
următoarele: 
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67; 
a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70; 
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76; 
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83; 
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91; 
e) venituri din pensii, definite conform art. 99; 
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103; 
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108; 
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111; 
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.  

Venituri neimpozabile  
Art. 62. – În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: 
a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri 
publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi 
natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane; 

NORME METODOLOGICE 
3. (1) În categoria veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 62 lit. a) din Codul fiscal se cuprind 
veniturile obţinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt: 
a) alocaţia de stat pentru copii; 
b) alocaţia lunară de plasament, acordată pentru fiecare copil, potrivit legii; 
c) indemnizaţia lunară primită de persoanele cu handicap grav şi accentuat, potrivit legii; 
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d) indemnizaţia lunară, respectiv indemnizaţia de însoţitor prevăzute la art. 43, respectiv la art. 58 
alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) contravaloarea serviciilor hoteliere acordate membrilor de familie care însoţesc în spital copii cu 
handicap sau copii bolnavi, potrivit legii; 
f) ajutorul pentru încălzirea locuinţei; 
g) indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din 
România, acordată potrivit Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de 
liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată; 
h) ajutorul social acordat potrivit legii; 
i) ajutorul de urgenţă acordat de Guvern şi de primari în situaţii de necesitate, ca urmare a 
calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege; 
j) ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale; 
k) ajutorul lunar primit de personalul militar trecut în rezervă, poliţişti şi funcţionari publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat şi care nu 
îndeplinesc condiţiile de pensie, fiind clasaţi „apt limitat” sau ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în 
grad, a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din statele de organizare ori pentru alte 
motive sau nevoi ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, apte 
de muncă, dar care nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor; 
l) indemnizaţia de şomaj şi alte drepturi neimpozabile acordate conform legislaţiei în materie; 
m) echivalentul salariului primit de membrii familiei funcţionarului public, care au dreptul la pensie de 
urmaş, în caz de deces al acestuia; 
n) indemnizaţiile acordate în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
o) indemnizaţiile acordate în baza Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
p) indemnizaţiile acordate în baza Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
q) suma fixă pentru îngrijire primită de invalizii şi accidentaţii de război, marii mutilaţi şi cei încadraţi 
în gradul I de invaliditate, potrivit legii; 
r) indemnizaţia lunară primită de magistraţii care în perioada anilor 1945-1989 au fost înlăturaţi din 
justiţie din motive politice, potrivit legii; 
s) indemnizaţiile şi sporurile invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, precum şi alte sume 
acordate în baza Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor 
şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; 
t) renta lunară acordată, potrivit legii, veteranilor de război; 
u) ajutorul anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice, 
acordat veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi altor persoane defavorizate, potrivit 
legii; 
v) sprijinul material lunar primit de soţul supravieţuitor, precum şi de copiii minori, urmaşi ai 
membrilor titulari, corespondenţi şi de onoare din ţară ai Academiei Române, acordat în conformitate 
cu legea privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii 
membrilor Academiei Române; 
w) ajutoarele acordate emigranţilor politici potrivit legislaţiei în vigoare; 
x) ajutorul nerambursabil pentru refugiaţi sau pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie 
subsidiară; 
y) ajutoarele umanitare, medicale şi sociale; 
z) ajutorul de deces acordat potrivit legislaţiei privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, precum şi ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse 
ortopedice, acordate în baza legislaţiei de pensii; 
aa) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat potrivit legii; 
bb) renta viageră acordată de la bugetul de stat, bugetele locale şi din alte fonduri publice, potrivit 
legii; 
cc) indemnizaţia de merit acordată în condiţiile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de 
merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a 
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Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
dd) drepturi reprezentând transportul gratuit urban şi interurban, acordate, potrivit legii, pentru adulţii 
cu handicap accentuat sau grav şi pentru asistenţii personali, asistenţii personali profesionişti şi 
însoţitorii acestora, precum şi pentru asistenţii personali şi însoţitorii copiilor cu handicap grav sau 
accentuat; 
ee) indemnizaţia lunară de invaliditate acordată cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, 
precum şi rezerviştilor voluntari şi personalului civil, potrivit legii, ca urmare a participării la acţiuni 
militare; 
ff) drepturile, reprezentând ajutoare, indemnizaţii şi orice forme de sprijin, acordate potrivit 
reglementărilor în vigoare personalului participant la misiuni şi operaţiuni în afara teritoriului statului 
român, personalului participant la acţiuni militare, pentru cazurile de invaliditate survenite în timpul 
sau din cauza serviciului, potrivit legii; 
gg) alte asemenea venituri acordate potrivit normelor legale în vigoare. 
(2) Prin alte persoane în sensul art. 62 lit. a) se înţelege, cu titlu de exemplu, casa de ajutor reciproc 
a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale şi sociale acordate membrilor din contribuţiile 
acestora, organizaţiile umanitare, organizaţiile sindicale, Crucea Roşie, unităţile de cult recunoscute 
în România şi alte entităţi care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. 
(3) Potrivit prevederilor art. 62 lit. a) din Codul fiscal, în categoria veniturilor neimpozabile se cuprind 
şi formele de sprijin cu destinaţie specială acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe 
nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene, de exemplu: 
a) forme de sprijin acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal sub forma schemelor de plăţi 
directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
b) ajutoare de stat şi forme de sprijin acordate fermierilor din sectorul zootehnic potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii 
animalelor, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015) 3.508 din mai 2015, de 
aprobare a Programului de Dezvoltare Rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol 
pentru dezvoltare rurală; 
d) forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Operaţional pentru Pescuit 
2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007 şi 
Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei 
Europene nr. C(2015) 8416 din 25 noiembrie 2015; 
e) formele de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial 
„Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru 
participarea la cursuri, precum şi bursele acordate în cadrul acestui program. 

b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, 
altele decât cele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor; 
c) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, 
potrivit legii; 
d) recompense acordate conform legii din fonduri publice; 
e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma 
deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri 
publice; 
f) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor din patrimoniul personal; 
g) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice 
alte drepturi, cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de 
asigurare încheiat între părţi, cu ocazia tragerilor de amortizare; 

NORME METODOLOGICE 
3. (4) În aplicarea prevederilor art. 62 lit. g) din Codul fiscal sunt neimpozabile despăgubirile, sumele 
asigurate şi orice alte drepturi acordate asiguraţilor, beneficiarilor sau terţelor persoane păgubite, din 
asigurările de orice fel, potrivit legislaţiei privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
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asigurărilor. Sumele reprezentând alte drepturi acordate asiguraţilor pot avea, printre altele, 
următoarele forme: răscumpărări parţiale în contul persoanei asigurate, plăţi eşalonate, rente, 
venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele plătite de asiguraţi, precum şi 
orice alte sume de aceeaşi natură, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt plătite, în contul 
persoanei asigurate. În cazul în care suportatorul primei de asigurare este o persoană fizică inde-
pendentă, persoană juridică sau orice altă entitate care desfăşoară o activitate, atunci contra-
valoarea primelor de asigurare reprezintă venituri impozabile pentru persoana fizică beneficiară. 

h) despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu 
material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale; 
i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii; 
j) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale, precum 
şi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; 

NORME METODOLOGICE 
3. (5) În sensul prevederilor art. 62 lit. j) din Codul fiscal, în această categorie se includ, cu titlu de 
exemplu: 
a) produsele oferite gratuit producătorilor agricoli individuali care au suferit pagube ca urmare a 
calamităţilor naturale potrivit prevederilor din contractul încheiat între părţi; 
b) despăgubirile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul militar încadrat în 
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi operaţii în 
afara teritoriului statului român; 
c) despăgubirile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acţiuni 
militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente survenite în timpul sau din cauza 
serviciului militar pe teritoriul naţional; 
d) despăgubirile acordate poliţiştilor sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia 
producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie. 

k) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de 
invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces, survenite în timpul 
sau din cauza serviciului, personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de 
invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii 
obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele 
finanţate de la bugetul de stat; 
l) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat, conform legii; 
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi 
mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi/sau aurului 
financiar prevăzute la cap. V - Venituri din investiţii, precum şi altele decât cele definite la cap. 
IX - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 
n) drepturile în bani şi în natură primite de: 
– militarii în termen, soldaţii şi gradaţii profesionişti care urmează modulul instruirii individuale, elevii, 
studenţii şi cursanţii instituţiilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională; 
– personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare, rezerviştii, pe timpul concentrării sau mobilizării; 

NORME METODOLOGICE 
3. (6) În sensul prevederilor art. 62 lit. n) din Codul fiscal, în această categorie se includ, dar nu sunt 
limitate: 
a) drepturile în bani primite de elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ; 
b) indemnizaţia lunară şi indemnizaţia suplimentară stabilită în raport cu anul de studiu şi funcţia 
îndeplinită pentru persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi militarilor în 
termen; 
c) indemnizaţia lunară primită de soldaţii profesionişti în perioada programului de instruire. 

o) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru 
instituţionalizat; 
 



Titlul IV. Impozitul pe venit 

 8 

NORME METODOLOGICE 
3. (7) Prin cadru instituţionalizat menţionat la art. 62 lit. o) din Codul fiscal se înţelege orice entitate 
care are ca obiect de activitate educaţia şcolară, universitară, pregătirea şi/sau perfecţionarea 
profesională, recunoscută de autorităţi ale statului român. 

o1) bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de 
lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, 
potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale; 
p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori 
donaţie. Pentru proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi donaţiilor se aplică reglementările 
prevăzute la art. 111 alin. (2) și (3); 
q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare pentru activităţile 
desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale 
ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; 
r) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor 
culturale ale României amplasate în străinătate, precum şi veniturile în valută primite de personalul 
încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis în misiune 
permanentă în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
s) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în 
România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul 
Afacerilor Externe; 
ş) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă desfăşurată în România, în 
conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu 
organisme internaţionale şi organizaţii neguvernamentale; 
t) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în România, în calitate de 
corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate cetăţenilor români pentru venituri din astfel 
de activităţi şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe; 
ţ) sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele primite în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
u) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt acordate în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele 
cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii şi văduvele de război, accidentaţii de război în afara 
serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele care au efectuat 
stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 
1950-1961 şi soţiile celor decedaţi, urmaşii eroilor-martiri, răniţii şi luptătorii pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987, precum şi persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice; 

NORME METODOLOGICE 
3. (8) Veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură prevăzute la art. 62 lit. v) din Codul 
fiscal, sunt acordate prin legi speciale şi cuprind, printre altele: 
a) contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilaţi şi persoanele care şi-au pierdut 
total sau parţial capacitatea de muncă, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii şi 
baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne şi altor instituţii potrivit legii; 
b) contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi altele asemenea, 
prevăzute a fi acordate persoanelor care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) contravaloarea asistenţei medicale şi a medicamentelor acordate în mod gratuit şi prioritar, atât în 
tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport 
în comun şi pe calea ferată română, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament într-o staţiune 
balneoclimaterică şi altele asemenea, prevăzute a fi acordate persoanelor care intră sub incidenţa 
prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) contravaloarea călătoriilor gratuite pe calea ferată, gratuităţile pe mijloacele de transport în comun în 
mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent cărbuni, a asistenţei medicale gratuite în toate instituţiile 
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medicale civile de stat sau militare şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele 
ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării, a biletelor de tratament gratuite, în limita posibilităţilor existente, 
în staţiuni balneoclimaterice, a protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a fotoliilor rulante, a 
aparatelor auditive şi implanturilor cardiace, mijloacelor moto şi auto speciale pentru persoanele cu 
handicap fizic şi altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) contravaloarea transportului gratuit urban şi interurban, acordate, potrivit legii, pentru adulţii cu 
handicap accentuat sau grav, pentru asistenţii personali, asistenţii personali profesionişti şi însoţitorii 
acestora, precum şi pentru asistenţii personali şi însoţitorii copiilor cu handicap grav sau accentuat, 
asistenţă medicală gratuită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Persoanele fizice prevăzute la art. 62 lit. v) din Codul fiscal datorează impozit pe venit pentru 
categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal. 

w) premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile 
olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate 
sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea 
realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, 
campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele 
finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile 
olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri impozabile primele şi 
indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi de 
legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor 
reprezentative ale României. Au acelaşi regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, 
tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, din sumele încasate de cluburi ca 
urmare a calificării şi participării la competiţii intercluburi oficiale europene sau mondiale; 

NORME METODOLOGICE 
3. (9) Beneficiază de prevederile art. 62 lit. w) din Codul fiscal următorii specialişti din domeniul 
sportiv: profesorii cu diplomă de licenţă sau de absolvire, instructorii şi managerii din domeniu, 
precum şi alte persoane calificate pentru asistenţă medicală, cercetare şi asistenţă ştiinţifică, 
organizare şi conducere tehnică şi alte ocupaţii complementare, potrivit reglementărilor în materie. 

x) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi 
studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul 
competiţiilor desfăşurate în România; 

NORME METODOLOGICE 
3. (10) În categoria veniturilor neimpozabile menţionate la art. 62 lit. x) din Codul, fiscal se cuprind: 
a) premii obţinute la concursuri pe obiecte sau discipline de învăţământ, pe meserii, 
cultural-ştiinţifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-ştiinţifice, premii obţinute la 
campionate şi concursuri sportive şcolare, naţionale şi internaţionale; 
b) contravaloarea avantajelor sub formă de masă, cazare şi transport; 
c) alte drepturi primite de participanţi cu ocazia acestor manifestări. 

y) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.  

Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie  

Art. 63. – (1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu generează 
venituri impozabile, în înţelesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru părţile implicate, 
respectiv constituitor şi fiduciar, în cazul în care părţile respective sunt contribuabili potrivit prezentului 
titlu. 
(2) Remuneraţia fiduciarului contribuabil potrivit prezentului titlu, notar public sau avocat, primită 
pentru administrarea masei patrimoniale, constituie, în înţelesul prezentului titlu, venit din activitatea 
adiacentă şi se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfăşurată de notar sau avocat, 
potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activităţi independente. 
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(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, 
altele decât remuneraţia fiduciarului, se stabileşte în funcţie de natura venitului respectiv şi se supune 
impunerii potrivit regulilor proprii fiecărei categorii de venituri. La determinarea venitului impozabil nu 
se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentând pierderi definitive. În cazul în care 
constituitorul este contribuabil potrivit prezentului titlu, obligaţiile fiscale ale acestuia în legătură cu 
masa patrimonială administrată vor fi îndeplinite de fiduciar. 
(4) Venitul realizat în bani şi în natură de beneficiarul persoană fizică la transferul masei patrimoniale de 
la fiduciar se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X - Venituri din alte surse. Fac excepţie 
veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale, în situaţia în care acesta este 
constituitorul, caz în care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligaţia evaluării veniturilor 
realizate, la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la locul şi la data primirii acestora, revine fiduciarului. 
Pierderile fiscale înregistrate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar reprezintă pierderi 
definitive şi nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului 
masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoană fizică. 

Cotele de impozitare 

Art. 64. – (1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei 
surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: 
a) activităţi independente; 
a1) drepturi de proprietate intelectuală; 
b) salarii şi asimilate salariilor; 
c) cedarea folosinţei bunurilor; 
d) investiţii; 
e) pensii; 
f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 
g) premii; 
h) alte surse. 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de 
venituri cuprinse în titlul IV. 

NORME METODOLOGICE 
4. În aplicarea prevederilor art. 64 din Codul fiscal, la determinarea impozitului anual/lunar, bazele de 
calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de 
bani inclusiv sau prin majorarea fracţiunilor ce depăşesc 50 de bani. 

Perioada impozabilă  
 
Art. 65. – (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 

NORME METODOLOGICE 
5. (1) În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1) din Codul fiscal, anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 
luni ale unui an calendaristic în care se realizează venituri.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilă este inferioară anului calendaristic, în 
situaţia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.  

NORME METODOLOGICE 
5. (2) În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul decesului contribuabilului, perioada 
impozabilă este inferioară anului calendaristic, cuprinzând numărul de luni din anul calendaristic până la 
data decesului.  

Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe  

Art. 66. – (1) Deducerea personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin 
al ministrului finanţelor publice. 
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(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei. 

CAPITOLUL II 
Venituri din activităţi independente  

Definirea veniturilor din activităţi independente  

Art. 67. – (1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, 
prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de 
asociere, inclusiv din activităţi adiacente.  
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter 
profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei 
respective. 
(3) Abrogat. 

NORME METODOLOGICE 
6. (1) În aplicarea prevederilor art. 67 din Codul fiscal, se supun impozitului pe veniturile din activităţi 
independente persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual şi/sau într-o formă 
de asociere constituită potrivit dispoziţiilor legale şi care nu dă naştere unei persoane juridice, în 
vederea desfăşurării de activităţi în scopul obţinerii de venituri. 
(2) Exercitarea unei activităţi independente, reglementată prin art. 67 din Codul fiscal, presupune 
desfăşurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obţinerea de 
venituri. 
(3) O activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care 
îndeplineşte cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitatea 
independentă. 
(4) Activităţile care generează venituri din activităţi independente cuprinse în cadrul art. 67 alin. (1) 
din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu: 
a) activităţi de producţie; 
b) activităţi de comerț, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora; 
c) organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea; 
d) activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii printr-un intermediar, cum ar fi: 
contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agenţie, de agent de asigurare şi alte 
asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului civil, precum şi a altor acte 
normative, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul; 
e) vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a 
fi comercializate; 
f) activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea; 
g) transport de bunuri şi de persoane; 
h) activităţi de prestări de servicii. 
(5) Veniturile reglementate la art. 67 din Codul fiscal obţinute din valorificarea în regim de 
consignaţie sau prin vânzare directă către agenţi economici şi alte instituţii a bunurilor rezultate în 
urma unei prelucrări sau procurate în scopul revânzării sunt considerate venituri din activităţi 
independente. În această situaţie consignatarul/cumpărătorul va solicita documente care atestă 
provenienţa bunurilor respective, precum şi cele care atestă desfăşurarea unei activităţi 
independente. Nu se încadrează în aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal. 
(6) Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitării în România pentru veniturile obţinute din 
desfăşurarea în România, potrivit legii, a unei activităţi independente în conformitate cu 
reglementările art. 67 din Codul fiscal, printr-un sediu permanent. 
(7) În aplicarea art. 67 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul 
fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii fără personalitate juridică, potrivit contractului de 
asociere, inclusiv al societăţii civile profesionale, asupra venitului net distribuit. 
(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, 
cu titlu de exemplu, veniturile obţinute de către: medici, avocaţi, notari publici, executori 
judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, 
arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii 
şi a îndeplinirii a cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal. 
(9) Abrogat. 
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Definirea veniturilor din România din activităţi independente  

Art. 671. – Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se 
consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate. 

	  
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat 
în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 

Art. 68. – (1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor 
din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de 
venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 şi 69. 
(2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii; 
b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o 
activitate independentă; 
c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, 
exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii; 
d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă 
persoană; 
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate inde-
pendentă; 
f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe 
autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi. 
(3) Nu sunt considerate venituri brute: 
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi 
sau în cursul desfăşurării acesteia; 
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; 
c) sumele primite ca despăgubiri; 
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări şi mecenat, conform legii, sau donaţii. 
(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării 
activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, sunt: 
a) să fie efectuate în cadrul activităţilor independente, justificate prin documente; 
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; 
c) să reprezinte cheltuieli cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. 
III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor, cu excepţiile prevăzute de prezentul capitol; 
d) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz; 
e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru 
cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20); 
f) să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: 
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care 
este autorizat contribuabilul; 
3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; 
4. asigurarea de risc profesional; 
g) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării/detaşării în altă localitate, în ţară şi în 
străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile 
de transport şi cazare; 
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h) să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau 
într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli 
de cazare şi transport, altele decât cele prevăzute la alin. (7) lit. k); 
i) să reprezinte contribuţii de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale şi/sau 
contribuţii profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte 
contribuabilii; 
j) să fie efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte normative în vigoare; 
k) în cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la 
momentul înstrăinării şi reprezintă preţul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la 
data dobândirii, după caz. 
(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului 
profesional şi tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale, cu 
excepţia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d). 
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform 
legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6); 
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6); 
c) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii 
anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinaţiile prevăzute la art. 25 alin. (3) 
lit. b) din titlul II, după caz; 
d) scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în 
materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii; 
e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii; 
f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii; 
g) contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, 
indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului 
în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană; 
h) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de 
abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară 
individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare 
persoană; 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau 
asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente; 
j) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau 
membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent 
fiecărei persoane; 
k) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit 
titlului V; 
l) abrogat; 
m) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit legii; 
n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care 
desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza 
contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, 
pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului şi, respectiv, nivelul ratei 
dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b); 
o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de 
leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing 
financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing; 
p) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual; 
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q) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor 
profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat. 
(6) Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât 
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. 
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; 
b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau 
în străinătate; 
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate; 
d) cheltuielile cu primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale furnizate sub formă de 
abonament, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru 
persoanele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - 
Venitul din salarii şi asimilate salariilor; 
e) donaţii de orice fel; 
f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a 
încălcării dispoziţiilor legale în vigoare şi penalităţile, datorate autorităţilor române/străine, potrivit 
prevederilor legale, cu excepţia celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu 
aceste autorităţi; 
g) ratele aferente creditelor angajate; 
h) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din 
Registrul-inventar; 
i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă 
inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare; 
j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit; 
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul 
desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult 
de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste 
cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare 
dintre următoarele categorii: 
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de 
curierat; 
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii; 
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane 
sau pentru instruire de către şcolile de şoferi; 
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. 
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. 
În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării 
deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere. 
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin normele metodologice date în aplicarea  
art. 68; 
l) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare. 
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să 
completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual. 
(9) Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor 
publice. 

NORME METODOLOGICE 
7. (1) Potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, în venitul brut se includ toate veniturile în bani şi în 
natură, cum ar fi: venituri din vânzarea de produse şi de mărfuri, venituri din prestarea de servicii şi 
executarea de lucrări, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, şi orice 
alte venituri obţinute din exercitarea activităţii, inclusiv încasările efectuate în avans care se referă la 
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alte exerciţii fiscale, precum şi veniturile din dobânzile primite de la bănci pentru disponibilităţile băneşti 
aferente afacerii, din alte activităţi adiacente şi altele asemenea. În venitul brut se includ şi veniturile 
încasate ulterior încetării activităţii independente, pe baza facturilor emise şi neîncasate până la 
încetarea activităţii. 
Prin activităţi adiacente se înţelege toate activităţile care au legătură cu obiectul de activitate autorizat. 
(11)  Aportul în numerar și/sau echivalentul în lei al aporturilor în natură, efectuat la începerea unei 
activități sau în cursul desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, nu 
reprezintă venit brut potrivit  art. 68 alin. (3) lit.a) din Codul fiscal. 
(2) În venitul brut al afacerii se include şi suma reprezentând contravaloarea bunurilor şi drepturilor din 
patrimoniul afacerii care trec pe parcursul exercitării activităţii în patrimoniul personal al contribuabilului, 
operaţiune considerată din punct de vedere fiscal o înstrăinare. Evaluarea acestora se face la preţurile 
practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică. 
În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi, precum şi al transformării formei de 
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în condiţiile continuării activităţii, se 
include în venitul brut al afacerii care urmează să se transforme/schimbe şi contravaloarea bunurilor şi 
drepturilor care trec în patrimoniul afacerii în care s-a transformat/schimbat. 
În cazul bunurilor şi al drepturilor amortizabile care trec în patrimoniul altei afaceri prin schimbarea 
modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformarea formei de exercitare a acesteia într-o altă 
formă, potrivit legislaţiei în materie, se aplică următoarele reguli: 
a) cele cu valoare rămasă de amortizat se înscriu în Registrul-inventar la această valoare, care 
constituie şi bază de calcul al amortizării; 
b) cele complet amortizate se înscriu în Registrul-inventar la valoarea stabilită prin expertiză tehnică 
sau la preţul practicat pe piaţă; pentru acestea nu se calculează amortizare şi valoarea acestora nu 
constituie cheltuială deductibilă din veniturile noii activităţi. 
În cazul bunurilor şi al drepturilor neamortizabile care trec în patrimoniul altei afaceri prin schimbarea 
modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformarea formei de exercitare a acesteia într-o altă 
formă, potrivit legislaţiei în materie, acestea se înscriu în Registrul-inventar la valoarea înscrisă în 
evidenţa contabilă din care provin şi nu constituie cheltuială deductibilă din veniturile noii activităţi. 
În cazul începerii unei activităţi ca urmare a schimbării modalităţii de exercitare a activităţii şi/sau 
transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, aporturile 
aduse în noul patrimoniu nu constituie venit brut. 
(3) În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau al transformării formei de 
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul 
net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost 
desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. 
Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii 
înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau 
transformarea formei de exercitare a activităţii. Venitul net anual/Pierderea anuală se înscrie în 
declaraţia privind venitul realizat. Pierderea fiscală înregistrată în anul în care a avut loc schimbarea 
modalităţii de exercitare a activităţii şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii se reportează 
şi se compensează potrivit regulilor de reportare prevăzute la art. 118 din Codul fiscal. 
(4) Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
venituri, astfel cum rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 68 alin. (4)-(7) din Codul fiscal. 
(5) Sunt cheltuieli deductibile, cu titlul de exemplu următoarele: 
a) cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi mărfuri; 
b cheltuielile cu lucrările executate şi serviciile prestate de terţi; 
c) cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru clienţi; 
d) chiria aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cea aferentă utilajelor şi altor instalaţii 
utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere; 
e) dobânzile aferente creditelor bancare; 
f) cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare; 
g) cheltuielile cu primele de asigurare care privesc active corporale şi/sau necorporale, inclusiv pentru 
stocurile deţinute, precum şi primele de asigurare efectuate pentru asigurarea de risc profesional; 
h) cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile (activele) din patrimoniul personal/patrimoniul 
afacerii, când acestea reprezintă garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii 
pentru care este autorizat contribuabilul; 
i) cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii; 
j) cheltuielile cu energia şi apa; 
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k) cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane, altele decât cele prevăzute la art. 68 alin. (5) lit. j) 
din Codul fiscal; 
l) cheltuieli de natură salarială; 
m) cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit; 
n) cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul fiscal, după caz; 
o) valoarea rămasă neamortizată a bunurilor şi drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin 
deducerea din preţul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării şi limitată la 
nivelul venitului realizat din înstrăinare; 
p) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria/rata de leasing în cazul leasingului operaţional, 
respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile în cazul leasingului financiar, stabilite în conformitate 
cu reglementările în materie privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing; 
q) cheltuielile pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea contribuabilului şi a salariaţilor acestuia; 
r) cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea aferente bunurilor imobile care fac obiectul unui contract de 
comodat, potrivit înţelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii; 
s) cheltuielile ocazionate de participarea la congrese şi alte întruniri cu caracter profesional; 
t) cheltuielile efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării/detaşării în altă localitate, în ţară şi în 
străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de 
transport şi cazare; 
u) cheltuielile de reclamă şi publicitate reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui 
contribuabilului, produsului sau serviciului, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare 
pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclama şi publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. 
Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor 
campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, 
precum şi alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor; 
v) contravaloarea cotei de 10% aplicată la venitul brut din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, 
judiciară şi extrajudiciară, datorată biroului de expertiză locală, potrivit legislaţiei privind organizarea 
activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară; 
v1) plăți efectuate în avans care se referă la perioade  fiscale următoare; 
w) alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor. 
Sunt cheltuieli deductibile şi cele efectuate pentru întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor folosite pentru 
desfăşurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe numele proprietarului, şi nu pe numele 
contribuabilului. 
(6) Limita echivalentului în euro a cheltuielilor deductibile limitat, prevăzută la art. 68 din Codul fiscal, se 
transformă în lei la cursul mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul în care s-a 
efectuat plata. 
(7) În sensul prevederilor art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii şi expresiile 
prevăzute, condiţiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, se consideră a fi utilizate 
exclusiv în scopul desfăşurării activităţii au semnificaţiile prevăzute la pct. 68 din normele metodologice 
date în aplicarea art. 298 alin. (6) din Codul fiscal din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată”. 
Dacă vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii, se limitează la 50% 
dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art. 68 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal legate de 
aceste vehicule, cu excepţia cheltuielilor privind amortizarea pentru care se aplică regulile privind 
amortizarea prevăzute la art. 28 titlul II din Codul fiscal, după caz.  
În cadrul cheltuielilor supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecărui vehicul, 
inclusiv cele reprezentând: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, 
inspecţiile tehnice periodice, rovinieta etc. 
În vederea acordării deductibilităţii integrale la calculul venitului net anual, justificarea utilizării 
vehiculelor se efectuează pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii de parcurs care 
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul 
deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs. 
(8) În aplicarea prevederilor art. 68 din Codul fiscal, toate bunurile, drepturile şi obligaţiile aferente 
desfăşurării activităţii se înscriu în Registrul-inventar şi constituie patrimoniul afacerii. 
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Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza 
contractelor de activitate sportivă, potrivit legii 

Art. 681. – (1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate 
potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
datorează impozit pe venit, impozitul fiind final. 
(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă 
contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite 
prin reţinere la sursă. 
(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut şi se reţine la sursă, de 
către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii venitului. 
(4) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. 
(5) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii 
impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum 
şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, 
pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu. 
(6) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a 
evidenţei contabile. 
(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile 
legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu 
reglementările art. 1231. 
(8) Abrogat. 
(9) Abrogat. 
(10) Abrogat. 
(11) Abrogat. 

NORME METODOLOGICE 
71. (1) În aplicarea prevederilor art. 681 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizează venituri în 
baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de astfel de venituri care au obligaţia de a conduce 
evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor 
plătite prin reţinere la sursă, impozitul fiind final.  
(2) Contribuabilii pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%, după caz, din 
impozitul pe venit datorat pentru susținerea:  
a) entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de cult; sau 
b) acordarea de burse private; sau  
c) entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin 
un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii,  
(3) Opțiunea se exercită, în scris,  pentru susținerea unei singure entități menționate la alin. (2) lit. a) și 
c) sau acordare de burse private, astfel: 
a) la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri până la termenul legal de depunere a 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv 
până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor. 
b) la plătitorul de venit, în urma solicitării beneficiarului de venit, exercitată în scris.    
(4) Pentru opțiunea prevăzută la alin. (3) lit. b) distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat 
se efectuează de către plătitorul de venit până la termenul de plată al impozitului,  începând cu luna 
exercitării opţiunii.    
(5) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru 
susținerea entităţilor prevăzute la alin. (2) la plătitorii de venituri nu mai pot exercita aceeasi optiune si  
la organul fiscal competent, pentru aceeași sursă de venit. 
(6) Sfera de cuprindere a entităților nonprofit este cea prevăzută la pct. 15. 
(7) În aplicarea art. 681 alin. (9) din Codul fiscal pentru acordarea de burse private contribuabilii au 
următoarele obligații: 
a) să prezinte, în copie și original, contractul de bursă privată încheiat în condițiile legii nr. 376/2004 
privind bursele private, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la încheierea acestuia. 
Plătitorii de venituri păstrând copiile documentelor cu mențiunea „conform cu originalul”; 
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b) să prezinte plătitorilor de venituri, lunar. Până la termenul de virare a impozitului pe venit, 
documentele justificative, în copie și original, privind cheltuielile cu bursa privată efectuate în luna în 
care impozitul a fost reținut. 
Dacă suma înscrisă în documentele justificative depuse la plătitorul de venit privind cheltuiala cu bursa 
privată depășește plafonul de 2% din impozitul pe venit, atunci suma totală luată în calcul de plătitorul 
de venit este limitată la nivelul acestui plafon. 
Dacă suma înscrisă în documentele justificative depuse la plătitorul de venit privind cheltuiala cu bursa 
privată este mai mică decât plafonul de 2% din impozitul pe venit, atunci suma totală luată în calcul de 
plătitorul de venit este limitată la suma efectiv plătită. 
(8) Exemplu privind aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b) 
O persoană fizică, sportiv de performanță, realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 
încheiat cu entitatea A. Plata drepturilor se efectuează lunar. Impozitul datorat în lună este de 600 lei.  
Sportivul a solicitat plătitorului de venit să îi calculeze, să îi rețină și să distribuie cota de 3,5% din 
impozitul pe venit datorat către enitatea nonprofit furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puţin un 
serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, entitatea B.  
Entitatea A procedează după cum urmează: 
a) stabilește cuantumul cotei de 3,5% din impozitul datorat de 600 lei 

600 lei x 3,5% = 21 lei  
Rezultă următoarele: 

impozit datorat   600 lei 
cotă 3,5%                21 lei 
impozit de plată    579 lei. 

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit  

Art. 69. – (1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât 
venituri din profesii liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor 
de venit de la locul desfăşurării activităţii. 
(2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate 
determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, 
în conformitate cu activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin 
ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. Direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii: 
a) stabilirea nivelului normelor de venit; 
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se 
aplica, precum şi a coeficienţilor de corecţie stabiliţi prin consultarea consiliilor judeţene/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz.  
(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desfăşurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit 
cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat. 
(4) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulţirea cu 12 a salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. 
Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice 
sunt cele prevăzute în normele metodologice. 
(5) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate care generează venituri din activităţi 
independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), pe perioade mai mici 
decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se reduce proporţional, astfel încât să 
reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă. 
(6) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din activităţi 
independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), venitul net din aceste 
activităţi se stabileşte de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare 
fiecărei activităţi.  
(7) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate inclusă în nomenclatorul prevăzut la alin. (2) 
şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. 
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(8) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de 
venit au obligaţia să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală şi 
nu au obligaţii privind evidenţa contabilă. 
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal 
anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, 
începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de 
schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de 
schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această 
categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie 
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 
(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de la alin. (4) în declaraţia unică privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se 
realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către Direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra normelor anuale de 
venit. 
(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru determinarea venitului net anual, se stabileşte prin 
norme.  

NORME METODOLOGICE 
8. (1) În sensul prevederilor art. 69 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizează venituri din 
desfăşurarea activităţilor de producţie, comerţ şi prestări servicii cuprinse în nomenclatorul elaborat de 
Ministerul Finanţelor Publice, venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit. Pentru 
determinarea venitului net anual se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit. La 
stabilirea normelor anuale de venit de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv 
a municipiului Bucureşti vor fi consultate consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz. 
(2) În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite 
pentru care venitul net se determină, de către contribuabil,  pe baza normelor anuale de venit, stabilirea 
venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor 
specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii. 
(3) În cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină 
de către contribuabil pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin 
însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice. 
(4) Pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară individual o activitate independentă ca 
persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, și activitatea este prevăzută în nomenclatorul  
activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, venitul net 
anual se determină de către contribuabil pe baza normelor anuale de venit, cu respectarea prevederilor 
art. 69 din Codul fiscal.  
(5) În aplicarea art. 69 din Codul fiscal, în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri 
fără personalitate juridică, norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii 
nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul 
stabilirii acesteia, înmulţit cu 12 luni. Pentru determinarea venitului net anual fiecare membru asociat 
aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit proprie.  
(6) În aplicarea prevederilor art. 69 alin. (11) din Codul fiscal, norma anuală de venit se ajustează de 
către contribuabili, în sensul majorării/reducerii,  prin aplicarea coeficienților de corecție corespunzători 
criteriilor prevăzute la alin. (7), asupra normelor  anuale de venit stabilite și publicate  de către direcțiile 
generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti 
(7) La stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele criterii: 
a) vadul comercial şi clientela; 
b) vârsta contribuabililor; 
c) timpul afectat desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (8) şi (9) al prezentei 
secţiuni; 
d) gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului; 
e) activitatea se desfăşoară într-un spaţiu proprietate a contribuabilului sau închiriat; 
f) realizarea de lucrări, prestarea de servicii şi obţinerea de produse cu material propriu sau al clientului; 
g) folosirea de maşini, dispozitive şi scule, acţionate manual sau de forţă motrice; 
h) caracterul sezonier al unor activităţi; 
i) durata concediului legal de odihnă; 
j) desfăşurarea activităţii cu salariaţi; 
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k) contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii desfăşurate în cadrul unei asocieri; 
l) informaţiile cuprinse în declaraţia informativă depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. 324 din 
Codul fiscal; 
m) alte criterii specifice. 
Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează 
începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea 
normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd 
această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de 
muncă. 
Contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării normelor 
de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare.  
(8) Venitul net din activităţi independente, determinat pe bază de norme anuale de venit, în sensul art. 
69 din Codul fiscal se reduce de către contribuabil, proporţional cu: 
a) perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii; 
b) perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea 
contribuabilului. 
(9)  Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau 
alte cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit 
se reduc, de către contribuabil, proporţional cu perioada nelucrată. În situaţia încetării activităţii în cursul 
anului, respectiv a întreruperii temporare, contribuabilul/fiecare asociat, în cazul asocierilor fără 
personalitate juridică sunt obligați ca în termen de 30 zile de la producerea evenimentului să depună 
Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la 
organele fiscale competente, și să își recalculeze impozitul pe venit. Documentele justificative în baza 
cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor. 
(10) Pentru contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit, care îşi exercită activitatea o parte din an, 
în situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9) din prezenta secţiune, norma anuală de venit aferentă perioadei 
efectiv lucrate se recalculează de către contribuabili, prin raportarea normei anuale de venit la 365 de 
zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate. 
(11) Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau 
accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce, de către contribuabil, 
proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. 
Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile. 
Prevederea se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de 
handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se 
mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii. 
(12) În sensul art. 69 din Codul fiscal, pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă 
de venit şi care anterior a fost impus în sistem real, având investiţii în curs de amortizare, valoarea 
amortizării nu diminuează norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective 
sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de 
încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada 
impunerii în sistem real. 
În cazul contribuabilului impus pe bază de normă de venit, care pe perioada anterioară a avut impunere 
în sistem real şi a efectuat investiţii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau 
trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit. 
(13) În aplicarea prevederilor art. 69 din Codul fiscal, contribuabilii care în cursul anului fiscal îşi 
completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuşi 
în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual 
urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracţiunii din norma de venit aferentă 
perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă. 
(14) Exemplu privind ajustarea normei de venit și stabilirea impozitului datorat: 
O persoană fizică realizează venituri ca urmare a desfășurării unei activități independente (croitorie)  
pentru care norma anuală de venit este de 23.000 lei.  
Persoana fizică este salariată cu normă întreagă și urmează cursurile unui institut de învățământ 
superior și are un salariat. 
Coeficienții de corecție, publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a 
municipiului București, sunt următorii: 
a) În  sensul majorării, coeficientul de ajustare pentru faptul că persoana fizică are un salariat este de 
25% 
b) În sensul reducerii: 
i) pentru calitatea proprie de salariat se aplică un coeficient de corecție în cotă de 60%; 
ii) pentru calitatea de student se aplică un coeficient de corecție în cotă de 30%. 
Stabilirea normei de venit anuale: 
a) majorarea normei anuale de venit = 23.000 lei x 25% = 5.750 lei 
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b) reducerea normei anuale de venit (se alege un singur coeficient, în cota cea mai mare, respectiv 
60%) 
(23.000 lei + 5.750 lei) x 60% =  17.250 lei  
Venitul net anual este în sumă de 11.500 lei (28.750 lei - 17.250 lei) 
Impozitul aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, astfel: 
Impozit datorat = 11.500 lei x 10% = 1.150  lei 
 

Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate 

Art. 691. – (1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de 
venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68. 
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se 
consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, 
prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 
martie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019. 
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin 
completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la 
organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat 
activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul 
contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. 
NORME METODOLOGICE 

81. În sensul art. 691 din Codul fiscal, opţiunea de a determina venitul net în sistem real se face astfel: 
a) în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 69 alin. (1) din Codul fiscal, care au desfăşurat activitate în 
anul precedent şi au fost impuşi pe bază de norme de venit, prin completarea corespunzătoare a 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice şi 
depunerea acesteia până la data de 15 martie, inclusiv al anului pentru care se exercită opțiunea; 
b) în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 69 alin. (1) din Codul fiscal, care încep activitatea în cursul 
anului fiscal, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei prevăzută la lit. a) şi depunerea acesteia 
în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii. 

Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente pentru care venitul net 
anual se stabilește pe baza normelor de venit 

Art. 692. – (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net 
anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin 
aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final. 
(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează la bugetul de 
stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 

Impozitarea venitului net anual din activități independente 

Art. 693. – Venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real pe baza datelor din 
contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil. 
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Capitolul II1. 
 Venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală 

Art. 70. – Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din 
drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă 
monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru 
produse semiconductoare şi altele asemenea. 
NORME METODOLOGICE 

9. Potrivit prevederilor art. 70 din Codul fiscal, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt 
venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenții, know-how, mărci înregistrate, 
francize și altele asemenea, recunoscute și protejate prin înscrisuri ale instituțiilor specializate, precum 
și a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.  
Sunt incluse în categoria drepturilor de proprietate intelectuală și drepturile care fac obiectul unor 
contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licență, franciză și altele asemenea, precum și 
cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acordă, cum ar fi: remunerație 
directă, remunerație secundară, onorariu, redevență și altele asemenea. De asemenea, sunt 
considerate venituri din drepturi de proprietate intelectuală și veniturile din cesiuni pentru care 
reglementările în materie stabilesc prezumția de cesiune a drepturilor în lipsa unei prevederi contrare în 
contract. 

Definirea veniturilor din România din drepturi de proprietate intelectuală 

Art. 71. – Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din 
România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin 
intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România. 
NORME METODOLOGICE 

10. Abrogat. 

Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de 
persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă 

Art. 72. – (1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează 
impozit pe venit, impozitul fiind final. 
(2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă 
monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entităţi care au 
obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin 
aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. 
(3) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul 
remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul 
net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau 
altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la 
alin. (2). 
(4) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine la sursă, de către 
plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii veniturilor. 
(5) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. 
(6) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii 
impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum 
şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, 
pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu. 
(7) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a 
evidenţei contabile. 
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(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
stabilit la alin. (4), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile 
legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu 
reglementările art. 1231. 
(9) Abrogat. 
(10) Abrogat. 
(11Abrogat. 
(12) Abrogat. 
NORME METODOLOGICE 

11. (1) Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a 
reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se 
calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Reţinerea impozitului se efectuează din 
veniturile plătite. 
 Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cărora le revine obligaţia calculării şi reţinerii 
impozitului, sunt, după caz: 
a) utilizatorii de opere, invenţii, know-how şi altele asemenea, în situaţia în care titularii de drepturi îşi 
exercită drepturile de proprietate intelectuală în mod personal, iar relaţia contractuală dintre titularul de 
drepturi de proprietate intelectuală şi utilizatorul respectiv este directă; 
b) organismele de gestiune colectivă sau alte entităţi, care, conform dispoziţiilor legale, au atribuţii de 
gestiune a drepturilor de proprietate intelectuală, a căror gestiune le este încredinţată de către titulari. În 
această situaţie se încadrează şi producătorii şi agenţii mandataţi de titularii de drepturi, prin intermediul 
cărora se colectează şi se repartizează drepturile respective. 
(2)  În sensul art. 72 alin (2) din Codul fiscal, venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală cuprinde 
atât sumele încasate în cursul anului, cât și echivalentul în lei al veniturilor în natură. Evaluarea 
veniturilor în natură se face la preţul pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la locul şi la data 
primirii acestora. 
(3) Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se determină de către plătitorii de venituri prin 
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra 
venitului brut. În cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contribuțiile sociale datorate, comisioanele, 
sume care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de venituri drept plată a servicilor 
prestate pentru gestiunea drepturilor de către aceștia din urmă către titularii de drepturi. 
(4) Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se determină ca diferenţă între venitul brut şi 
comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii 
de colectare şi de repartizare a veniturilor către titularii de drepturi, în următoarele situaţii: 
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune; 
b) venituri din exercitarea dreptului de suită; 
c) venituri reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată. 
(5) În sensul art. 72 din Codul fiscal, în situaţia în care sumele reprezentând venituri din exploatarea 
drepturilor de proprietate intelectuală se colectează prin mai multe organisme de gestiune colectivă sau 
prin alte entităţi asemănătoare, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului  revine organismului sau 
entităţii care efectuează plata către titularul de drepturi de proprietate intelectuală.  
(6) Contribuabilii pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%, după caz, din 
impozitul pe venit datorat pentru susținerea:  
a) entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de cult; sau 
b) acordarea de burse private; sau  
c) entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin 
un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. 
(7) Opțiunea se exercită, în scris,  pentru susținerea unei singure entități menționate la alin. (2) lit. a) și 
c) sau acordare de burse private, astfel: 
a) la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri până la termenul legal de depunere a 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv 
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. 
b) la  plătitorul de venit,  în urma solicitării beneficiarului de venit, exercitată în scris.   
 (8) Pentru opțiunea de la alin. (7) lit. b) distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat se 
efectuează de către plătitorul de venit până la termenul de plată al impozitului,  începând cu luna 
exercitării opţiunii.    
(9) Sfera de cuprindere a entităților nonprofit este cea prevăzută la pct. 15. 
(10) În aplicarea art. 72 alin. (10) în situația în care opțiunea se exercită potrivit alin. (6) lit b) și alin (7) 
lit. b), se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 71 alin. (7). 
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(11) În situația în care opțiunea se exercită conform alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a), contribuabilii vor 
prezenta organului fiscal competent contractul privind bursa privată, în copie cu mențiunea „conform cu 
originalul”, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 
(12) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru 
susținerea entităţilor prevăzute la alin. (6)  la plătitorii de venituri nu mai pot exercita aceeasi optiune si 
la organul fiscal competent, pentru aceeași sursă de venit. 

	  

Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală 

Art. 721. – (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de 
artă monumentală, primit de la alţi plătitori decât cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2), se stabileşte de 
contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra 
venitului brut. 
(2) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul 
remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul 
net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau 
altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la 
alin. (1). 
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa 
numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală. 
(4) Obligaţiile declarative sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente 
determinate în sistem real. 

Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate 
Art. 73. – (1) Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să 
opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68. 
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se 
consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, 
prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 
martie, inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019. 
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin 
completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice, cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la 
organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat 
activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul 
contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. 
(4) Obligaţiile declarative şi regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din 
activităţi independente determinate în sistem real. 

NORME METODOLOGICE 
111. (1) În sensul art. 73 din Codul fiscal, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se 
exercită prin depunerea declaraţiei prevăzută la art. 120 din Codul fiscal la termenul și în condițiile 
prevăzute de lege. 

Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 
Art. 74. – Abrogat. 

Recalcularea şi impozitarea venitului net din activităţi independente  
Art. 75. – Abrogat. 
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CAPITOLUL III 
Venituri din salarii şi asimilate salariilor  

Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor 

Art. 76. – (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o 
persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de 
muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de 
perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din 
salarii şi asimilate salariilor. 
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, 
considerate asimilate salariilor: 
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite 
potrivit legii; 
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice 
fără scop patrimonial; 
c) solda lunară acordată potrivit legii; 
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului constitutiv, 
după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, 
potrivit legii; 
e) sume reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii; 
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile 
administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile 
cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege; 
g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza 
contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor constituite prin subscripţie publică; 
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele 
primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea; 
j) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii; 
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, 
după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit astfel: 
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul 
autorităţilor şi instituţiilor publice; 
(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu 
angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul serviciului, 
pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin 
hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar beneficia 
personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă; 
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în 
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către 
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către 
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii 
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directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit 
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea 
care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astf el: 
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul 
autorităţilor şi instituţiilor publice; 
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
n) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării 
activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi 
nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, 
corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente de care ar beneficia personalul din instituţiile 
publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă; 
o) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, 
desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a 
acţionarilor şi în consiliul de administraţie; 
p) sume 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; 
q) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite 
conform contractului individual de muncă; 
r) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii; 
r1) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor 
diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură. 

NORME METODOLOGICE 
12. (1) În sensul art. 76 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, veniturile brute din salarii sau considerate 
asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate și/sau contravaloarea veniturilor în natură 
primite ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, raport de serviciu, act de detaşare precum şi 
orice sume de natură salarială primite în baza unor statute speciale prevăzute de lege, indiferent de 
perioada la care se referă, şi care sunt realizate din: 
a) sume primite pentru munca prestată ca urmare a contractului individual de muncă, a contractului 
colectiv de muncă, precum şi pe baza actului de numire: 
(i) salariile de bază; 
(ii) sporurile şi adaosurile de orice fel; 
(iii) indemnizaţii pentru trecerea temporară în altă muncă, pentru reducerea timpului de muncă, 
pentru carantină, precum şi alte indemnizaţii de orice fel, altele decât cele menţionate la pct. 3 alin. 
(1), având aceeaşi natură; 
(iv) recompensele şi premiile de orice fel; 
(v) sumele reprezentând premiul anual şi stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din 
instituţiile publice, cele reprezentând stimulentele acordate salariaţilor agenţilor economici; 
(vi) sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepţia sumelor primite de salariat cu titlu de 
despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului şi familiei sale necesare în vederea 
revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 
întreruperii concediului de odihnă; 
(vii) sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă; 
(viii) valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creşă, voucherelor de vacanţă, acordate 
potrivit legii; 
(ix) orice alte câştiguri în bani şi în natură, primite de la angajatori de către angajaţi, ca plată a muncii 
lor; 
b) indemnizaţiile, precum şi orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autorităţii 
publice, alese sau numite în funcţie, potrivit legii, precum şi altora asimilate cu funcţiile de demnitate 
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publică, determinate potrivit sistemului de stabilirea indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 
funcţii de demnitate publică; 
c) drepturile personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare reprezentând solda lunară/salariul lunar acordat potrivit legii; 
d) sumele reprezentând plăţile compensatorii acordate personalului militar trecut în rezervă sau al 
cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, ajutoarele acordate 
acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere, cu drept de pensie, precum şi ajutoarele sau 
plăţile compensatorii primite de poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare aflaţi în situaţii similare, acordate potrivit legislaţiei în materie. 
e) indemnizaţiile, primele şi alte asemenea sume acordate membrilor aleşi ai unor entităţi, cum ar fi: 
organizaţii sindicale, organizaţii patronale, alte organizaţii neguvernamentale; 
f) veniturile obţinute de condamnaţii care execută pedepse la locul de muncă; 
g) sumele plătite sportivilor ca urmare a participării în competiţii sportive, precum şi sumele plătite 
sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti în domeniu pentru rezultatele obţinute la 
competiţiile sportive, de către structurile sportive cu care aceştia au relaţii contractuale de muncă, 
indiferent de forma sub care se plătesc, inclusiv prima de joc, cu excepţia celor prevăzute la art. 62 
lit. w) din Codul fiscal; 
h) compensaţii băneşti individuale, acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din 
fondul de salarii, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de muncă; 
i) sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, 
primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a 
concedierilor colective, conform legii; 
j) indemnizaţii sau alte drepturi acordate angajaţilor cu ocazia angajării sau mutării acestora într-o 
altă localitate, stabilite potrivit contractelor de muncă, statutelor sau altor dispoziţii legale, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. m) şi n) din Codul fiscal; 
k) indemnizaţii prevăzute în contractul de muncă plătite de angajator pe perioada suspendării 
contractului de muncă ca urmare a participării la cursuri sau la stagii de formare profesională ce 
presupune scoaterea integrală din activitate, conform legii; 
l) indemnizaţii lunare brute şi alte avantaje de natură salarială acordate membrilor titulari, cores-
pondenţi şi membrilor de onoare ai Academiei Române; 
m) indemnizaţii primite la data încetării raporturilor de serviciu; 
n) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfă-
şurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere 
limitată, potrivit legii; 
o) ajutorul acordat la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de 
serviciu, cu drept la pensie, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă; 
p) indemnizaţia lunară acordată, potrivit reglementărilor în vigoare, soţilor sau soţiilor cadrelor 
militare mutate într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea 
datorită mutării împreună cu soţii sau soţiile, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei 
activităţi autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului 
militar; 
q) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură. 
În categoria persoanelor juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 76 alin. (2) lit. b) se cuprind, 
cu titlu de exemplu, entităţi, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare 
desfăşoară activităţi nonprofit, cum ar fi: asociaţii, fundaţii, partide politice, organizaţii patronale, 
organizaţii sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase. 

(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o 
activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: 
a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau închiriat de la 
o terţă persoană, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la domiciliu sau 
reşedinţă la locul de muncă/locul desfăşurării activităţii; 
b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite 
gratuit ori la un preţ mai mic decât preţul pieţei; 
c) împrumuturi nerambursabile; 
d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului; 
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e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal; 
f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal; 
g) primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de 
către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la 
momentul plăţii acestora, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la 
alin. (4) lit. t); 
h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi 
limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor de creşă şi 
tichetelor culturale, acordate potrivit legii. 
i) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

NORME METODOLOGICE 
12. (2) Avantajele în bani şi în natură prevăzute la art. 76 alin. (3) din Codul fiscal sunt considerate a 
fi orice foloase primite de angajat de la terţi sau ca urmare a prevederilor contractului individual de 
muncă ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz. 
(3) La stabilirea venitului impozabil se au în vedere şi avantajele primite de persoana fizică, în 
conformitate cu prevederile art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, cum ar fi: 
a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, în scop personal; 
b) acordarea de produse alimentare, îmbrăcăminte, cherestea, lemne de foc, cărbuni, energie 
electrică, termică şi altele; 
c) abonamentele la radio şi televiziune, pentru mijloacele de transport, abonamentele şi costul 
convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice; 
d) permisele de călătorie pe diverse mijloace de transport; 
e) cadourile, inclusiv tichetele cadou primite cu diverse ocazii, cu excepţia celor menţionate la art. 76 
alin. (4) lit. a) din Codul fiscal; 
f) contravaloarea folosinţei unei locuinţe în scop personal şi a cheltuielilor conexe de întreţinere, cum 
sunt cele privind consumul de apă, consumul de energie electrică şi termică şi altele asemenea, cu 
excepţia celor prevăzute în mod expres la art. 76 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal; 
g) cazarea şi masa acordate în unităţi proprii de tip hotelier; 
h) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridică sau de o altă entitate 
(angajator), pentru angajaţii proprii, precum şi pentru alţi beneficiari, cu excepţia primelor de 
asigurare obligatorii potrivit legislaţiei în materie şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la 
art. 76 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal. 
Tratamentul fiscal al avantajului reprezentând contravaloarea primelor de asigurare este următorul: 
a) pentru beneficiarii care obţin venituri salariale şi asimilate salariilor de la suportatorul primelor de 
asigurare acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de această natură ale lunii în care sunt 
plătite primele de asigurare; 
b) pentru alţi beneficiari care nu au o relaţie generatoare de venituri salariale şi asimilate salariilor cu 
suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse în conformitate cu prevederile art. 114 din 
Codul fiscal; 
c) contravaloarea contribuţiilor la un fond de pensii facultative potrivit legii, suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, precum şi pentru alţi beneficiari, cu excepţia celor care se încadrează în 
condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) din Codul fiscal sunt impuse prin cumularea cu veniturile 
de natură salarială ale lunii în care sunt plătite. 
Avantajele în bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri şi servicii, precum şi sumele 
acordate pentru distracţii sau recreere. Avantajele în bani şi echivalentul în lei al avantajelor în 
natură sunt impozabile, indiferent de forma organizatorică a entităţii care le acordă. Fac excepţie 
veniturile care sunt expres menţionate ca fiind neimpozabile, în limitele şi în condiţiile prevăzute la 
art. 76 alin. (4) din Codul fiscal. 
(4) Veniturile în natură, precum şi avantajele în natură primite cu titlu gratuit sunt evaluate la preţul 
pieţei la locul şi data acordării avantajului. Avantajele primite cu plata parţială sunt evaluate ca 
diferenţă între preţui pieţei la locul şi data acordării avantajului şi suma reprezentând plata parţială. 
(5) Evaluarea avantajelor în natură sub forma folosirii numai în scop personal a bunurilor din 
patrimoniul afacerii se face astfel: 
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a) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicându-se un procent de 1,7% pentru 
fiecare lună, la valoarea de intrare a acestuia. În cazul în care vehiculul este închiriat de la o terţă 
persoană, avantajul este evaluat la nivelul chiriei; 
b) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a locuinţei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru 
suprafeţele locative deţinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi: apă, gaz, electricitate, cheltuieli de 
întreţinere şi reparaţii şi altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectivă; 
c) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a altor bunuri decât vehiculul şi locuinţa se face la nivelul 
totalului cheltuielilor aferente fiecărui bun pe unitate de măsură specifică sau la nivelul preţului 
practicat pentru terţi. 
(6) Evaluarea utilizării în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinţă mixtă se face 
astfel: 
a) pentru vehicule evaluarea se face conform alin. (5) lit. a), iar avantajul se determină proporţional 
cu numărul de kilometri parcurşi în interes personal din totalul kilometrilor. Fac excepţie de la 
evaluare avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt 
deductibile în cotă de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal şi pentru care 
sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, acestea fiind venituri neimpozabile la 
nivelul persoanei fizice beneficiare; 
b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor alin. (5) şi avantajul se determină 
proporţional cu numărul de metri pătraţi folosiţi pentru interes personal sau cu numărul de ore de 
utilizare în scop personal. 
(7) Nu sunt considerate avantaje: 
a) contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii a căror 
activitate presupune deplasarea frecventă în interiorul localităţii; 
b) reducerile de preţuri practicate în scopul vânzării, de care pot beneficia clienţii persoane fizice; 
c) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice efectuate, precum şi utilizarea auto-
turismului de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
d) diferenţele de tarif la cazare în locaţiile reprezentând amenajări recreative şi sportive din dotarea 
instituţiilor publice de care beneficiază personalul propriu, conform legii; 
e) primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civilă profesională pentru 
administratori/directori, încheiate şi suportate de societate pentru care desfăşoară activitatea, potrivit 
prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) cazarea gratuită în centrele de refacere a capacităţii de muncă/cabanele militare pentru personalul 
armatei, potrivit legii. 
(8) Angajatorul stabileşte partea corespunzătoare din convorbirile telefonice reprezentând folosinţa 
în scop personal, care reprezintă avantaj impozabil, în condiţiile art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, şi se 
va impozita prin cumulare cu veniturile salariale ale lunii în care salariatul primeşte acest avantaj. În 
acest scop angajatorul stabileşte limita convorbirilor telefonice aferente sarcinilor de serviciu pentru 
fiecare post telefonic, urmând ca ceea ce depăşeşte această limită să fie considerat avantaj în 
natură, în situaţia în care salariatului în cauză nu i s-a imputat costul convorbirilor respective. 
(9) La evaluarea avantajului folosirii în scop personal a vehiculului din patrimoniul angajatorului cu 
folosinţă mixtă, pus la dispoziţie unui angajat, nu se iau în considerare distanţa dus-întors de la 
domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă/locul desfăşurării activităţii, precum şi cheltuielile efectuate 
pentru realizarea sarcinilor de serviciu.  

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: 
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive 
medicale, ajutoarele pentru naştere, 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, cât 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. 
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaţilor, cât şi cele oferite în beneficiul 
copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale 
altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 
8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu 
fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei. 
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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; 

NORME METODOLOGICE 
12. (10) În aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a), ajutoarele de înmormântare sunt venituri 
neimpozabile atât în cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele 
de muncă sau prevederilor din legi speciale. 
(11) În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal limita de 150 lei se aplică separat 
pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru 
fiecare angajat şi pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar şi în cazul în care părinţii lucrează la 
acelaşi angajator. Partea care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii. 
(12) Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile primite de persoanele 
fizice în baza unor legi speciale şi finanţate din buget, cu respectarea destinaţiilor şi cuantumului 
prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a) paragrafele 1 şi 2 din Codul fiscal, cum ar fi: 
a) ajutorul acordat soţiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor, în cazul 
decesului personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare; 
b) ajutorul suplimentar, în cuantum de două solde lunare/salarii de bază brute, acordat la decesul 
cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare.  

b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
NORME METODOLOGICE 

12. (13) În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, în categoria drepturilor de hrană 
acordate de angajatori angajaţilor, potrivit legii, se cuprind: 
a) alocaţiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanţă, internă şi internaţională, 
diferenţiată pe categorii de acţiuni; 
b) contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentaţiei 
de efort necesare în perioada de pregătire; 
c) drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi securitate naţională, precum şi valoarea financiară a normei de hrană, atunci când nu 
beneficiază de drepturi în natură, acordată personalului militar şi civil, poliţiştilor şi funcţionarilor 
publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
d) alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocaţia de 
hrană zilnică pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave; alocaţia zilnică de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome/societăţile cu specific deosebit; 
alocaţia de hrană acordată donatorilor onorifici de sânge; alocaţia de hrană pentru consumurile 
colective din unităţile sanitare publice şi altele asemenea.  

c) hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este interzisă 
introducerea alimentelor în incinta unităţii; 
d) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii ori căminului militar 
de garnizoană şi de unitate, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii 
activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensaţia lunară pentru chirie 
pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi 
compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale; 

NORME METODOLOGICE 
12. (14) În aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. d) prin locuinţe acordate ca urmare a specificităţii 
activităţii se înţelege acele locuinţe asigurate angajaţilor când activitatea se desfăşoară în locuri 
izolate, precum staţiile meteo, staţiile pentru controlul mişcărilor seismice, sau în condiţiile în care 
este solicitată prezenţa permanentă pentru supravegherea unor instalaţii, utilaje şi altele asemenea. 
 

e) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol de 
reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 
f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a 
alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind 
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sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce 
se acordă potrivit legislaţiei în vigoare; 

NORME METODOLOGICE 
12. (15) Potrivit prevederilor art. 76 alin. (4) lit. f), nu sunt venituri impozabile: 
a) contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub formă de aparatură, dispozitive, 
unelte, alte mijloace asemănătoare, necesare în procesul muncii; 
b) contravaloarea echipamentului individual de protecţie cu care este dotat fiecare participant în 
procesul muncii pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc; 
c) contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat 
în vederea utilizării lor în timpul procesului muncii pentru a-i proteja îmbrăcămintea şi încălţămintea; 
d) contravaloarea alimentaţiei de protecţie primite în mod gratuit de persoanele fizice care lucrează 
în condiţii de muncă ce impun acest lucru, conform reglementărilor privind securitatea şi sănătatea în 
muncă; 
e) contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite în mod gratuit de persoanele fizice, conform 
reglementărilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
f) contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare în activitate, funcţionarii publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare în activitate, sportivi, personalul navigant şi alte 
categorii de personal, potrivit legii; 
g) contravaloarea echipamentului şi a materialelor de resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de 
spălat şi de igienă, materiale de gospodărie, materiale pentru atelierele de reparaţii şi întreţinere, 
rechizite şi furnituri de birou, primite în mod gratuit de personalul din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile legii; 
h) valoarea financiară anuală a normelor de echipare, valoarea financiară a drepturilor de 
echipament, precum şi materiale de resortul echipamentului în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională; 
i) altele asemenea.  

g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au 
reşedinţa şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, pentru situaţiile în care nu se asigură 
locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii; 
h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada 
delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita 
plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 

NORME METODOLOGICE 
12. (16) În aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. h), în categoria cheltuielilor de delegare şi 
detaşare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum şi indemnizaţia de delegare şi de 
detaşare în ţară şi în străinătate, stabilite în condiţiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă 
aplicabil.  

i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de 
muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul 
serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. l), precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare; 
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în 
ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de 
către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către 
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit 
legii, şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, în limita plafonului 
neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. m), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
şi cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii; 
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării în România, în 
interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite 
cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, în limita plafonului 



Titlul IV. Impozitul pe venit 

 32 

neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. n), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
şi cazare. 
Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii; 
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o 
activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării sau 
detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale 
aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare; 
m) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul 
serviciului; 

NORME METODOLOGICE 
12. (17) În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. m), prin cheltuieli de mutare în interesul serviciului 
se înţelege cheltuielile cu transportul personal şi al membrilor de familie ai angajatului, precum şi al 
bunurilor din gospodărie, cu ocazia mutării salariatului într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în 
situaţia în care, potrivit legii, se decontează de angajator.  

n) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă 
localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui 
salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate personalului din 
instituţiile publice, potrivit legii; 

NORME METODOLOGICE 
12. (18) În aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. n), sunt considerate venituri neimpozabile: 
a) indemnizaţia de instalare acordată elevilor şi studenţilor militari la absolvirea instituţiilor de 
învăţământ militar; 
b) indemnizaţia de mutare acordată personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare, mutaţi sau transferaţi, în interes de serviciu, într-o 
altă localitate decât cea de domiciliu; 
c) indemnizaţiile de instalare şi mutare primite de beneficiarii de astfel de venituri, acordate în 
conformitate cu prevederile legilor speciale.  

o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat 
străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate 
la bordul navelor şi aeronavelor operate în trafic internaţional. Fac excepţie veniturile salariale plătite de 
către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, 
care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere; 

NORME METODOLOGICE 
12. (19) În aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. o) din Codul fiscal, veniturile din activităţi 
dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu 
se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. 
(20) Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din 
Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de 
evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident 
în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică 
este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de 
evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi 
veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în 
România. 
(21) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal care 
au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevă-
zută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară 
activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de 
convenţie, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. 
După expirarea perioadei prevăzute în convenţie, angajatorul care este rezident în România sau are 
sediul permanent în România nu mai calculează, nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul 
din salarii. Contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal datorează în 
statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel 
stat. 
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(22) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) 
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie 
de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este 
rezident în România sau are sediul permanent în România, dreptul de impunere revine statului străin 
dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada 
prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se 
desfăşoară activitatea. În această situaţie, angajatorul care este rezident în România sau are sediul 
permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la 
art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului 
pe venitul din salarii, întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi 
desfăşoară activitatea. 
(23) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal 
urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada 
prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se 
desfăşoară activitatea, dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie, 
dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român, astfel: 
a) în situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din 
salarii cu angajatorul, veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat, nu s-a 
reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente, prin 
aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. Impozitul 
astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării 
şi până la lichidarea impozitului. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada 
în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. 
Angajatorul, la solicitarea autorităţii fiscale, prezintă documente care atestă încetarea detaşării, 
respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate; 
b) în situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii 
cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, regularizarea 
impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza 
declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. 
(24) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) 
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie 
de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este 
rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară 
activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent, dreptul de impunere revine 
statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. 
(25) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) 
din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată 
convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de 
evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident 
în România sau are sediul permanent în România, dreptul de impunere revine statului român, 
indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.  

p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea 
angajaţilor, administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat şi 
directorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este 
prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfăşurată de persoanele 
respective pentru angajator/plătitor; 
q) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 
r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării 
acestora; 
s) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe 
piaţă, pentru credite şi depozite; 
ş) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în 
conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual 
pentru fiecare persoană; 
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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; 
ţ) avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile 
în cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) şi art. 68 alin. (7) lit. k). 
(5) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se impozitează. 
(6) Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe perioada delegării în altă 
localitate, în România şi în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul. 
Impozitul se calculează şi se reţine prin cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente 
lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit 
prevederilor art. 80 şi 82, după caz. 
(7) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe perioada 
detaşării/deplasării, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k)-n), impozitul se calculează şi se reţine la fiecare 
plată, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 
80 şi 82, după caz. 

	  

Deducere personală  

Art. 77. – (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din 
venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a 
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază. 
(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei 
inclusiv, astfel: 
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei; 
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei; 
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei; 
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei; 
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 1.310 lei. 
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, 
inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit următorului 
tabel: 

Venit lunar brut Persoane aflate în întreţinere 

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

1 1950 510 670 830 990 1310 

1951 2000 495 655 815 975 1295 
2001 2050 480 640 800 960 1280 

2051 2100 465 625 785 945 1265 

2101 2150 450 610 770 930 1250 
2151 2200 435 595 755 915 1235 

2201 2250 420 580 740 900 1220 

2251 2300 405 565 725 885 1205 
2301 2350 390 550 710 870 1190 

2351 2400 375 535 695 855 1175 

2401 2450 360 520 680 840 1160 
2451 2500 345 505 665 825 1145 

2501 2550 330 490 650 810 1130 

2551 2600 315 475 635 795 1115 
2601 2650 300 460 620 780 1100 

2651 2700 285 445 605 765 1085 

2701 2750 270 430 590 750 1070 
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Venit lunar brut Persoane aflate în întreţinere 

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

2751 2800 255 415 575 735 1055 

2801 2850 240 400 560 720 1040 

2851 2900 225 385 545 705 1025 
2901 2950 210 370 530 690 1010 

2951 3000 195 355 515 675 995 

3001 3050 180 340 500 660 980 
3051 3100 165 325 485 645 965 

3101 3150 150 310 470 630 950 

3151 3200 135 295 455 615 935 
3201 3250 120 280 440 600 920 

3251 3300 105 265 425 585 905 

3301 3350 90 250 410 570 890 
3351 3400 75 235 395 555 875 

3401 3450 60 220 380 540 860 

3451 3500 45 205 365 525 845 
3501 3550 30 190 350 510 830 

3551 3600 15 175 335 495 815 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă 
deducerea personală. 

(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau 
ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu 
depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş 
cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea 
personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai 
contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea 
căruia/cărora se  află aceştia. 
(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi. 
(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea 
contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. 
Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului. 
(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi 
silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele 
montane. 
(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în 
misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.  
NORME METODOLOGICE 

13. (1) În sensul art. 77 din Codul fiscal, deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub 
formă de deducere personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru 
veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază, în limita venitului realizat. 
Deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de 
bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia. 
(2) Obligaţia stabilirii persoanelor aflate în întreţinerea contribuabilului în funcţie de care se atribuie 
deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcţia de bază. 
Persoana aflată în întreţinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui 
întreţinere se află. 
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Sunt considerate persoane aflate în întreţinere soţul/soţia contribuabilului, copiii acestuia, precum şi 
alţi membri de familie până la gradul al doilea inclusiv. 
(3) În sensul art. 77 alin. (3) din Codul fiscal, în categoria „alt membru de familie aflat în întreţinere” 
se cuprind rudele contribuabilului şi ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv. 
(4) Sunt considerate persoane aflate în întreţinere militarii în termen, studenţii şi elevii militari ai 
instituţiilor de învăţământ militare şi civile, peste vârsta de 18 ani, dacă veniturile obţinute sunt mai 
mici sau egale cu 510 lei lunar. 
(5) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele majore condamnate, care execută 
pedepse privative de libertate. 
(6) Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia celor încadraţi în muncă, 
indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială şi altele asemenea, 
precum şi în unităţi de învăţământ, inclusiv în situaţia în care costul de întreţinere este suportat de 
aceste unităţi. În acest caz eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la 
încadrarea în venitul de 510 lei lunar. 
Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă 
fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui. 
Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personală revine 
părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul şi unuia dintre soţi care formează noua familie. 
Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreţinere pentru acest copil se acordă: 
a) persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul; sau 
b) ambilor soţi care formează familia căreia i s-a dat în plasament copilul. 
În situaţia în care într-o familie sunt mai mulţi copii aflaţi în întreţinere, cu excepţia copiilor minori, 
aceştia vor fi preluaţi în întreţinerea unuia dintre părinţi conform înţelegerii dintre părţi. În aceste 
situaţii contribuabilii vor prezenta plătitorului de venit fie o declaraţie pe propria răspundere din 
partea soţului/soţiei, fie o adeverinţă emisă de plătitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, după 
caz, din care să rezulte numărul şi identitatea copiilor care sunt preluaţi în întreţinere de fiecare 
soţ/soţie. 
Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, încadrat în muncă în condiţiile Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine contribuabil şi 
beneficiază de deducerea personală, situaţie în care, pentru perioada respectivă, părinţii nu mai 
beneficiază de deducerea personală. 
Verificarea încadrării veniturilor acestor persoane în sumă de 510 lei lunar se realizează prin 
compararea acestuia cu veniturile brute realizate de persoana fizică aflată în întreţinere. 
(7) În cursul anului fiscal, în cazul în care angajatul obţine venituri la funcţia de bază, pentru a stabili 
dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate în întreţinere, se compară venitul lunar realizat 
de persoana aflată în întreţinere cu suma de 510 lei lunar, astfel: 
a) în cazul în care persoana aflată în întreţinere realizează venituri lunare de natura pensiilor, 
indemnizaţiilor, alocaţiilor şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întreţinută rezultă din 
însumarea tuturor drepturilor de această natură realizate într-o lună; 
b) în cazul în care venitul este realizat sub formă de câştiguri la jocuri de noroc, premii la diverse 
competiţii, dividende, dobânzi şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizică aflată în 
întreţinere se determină prin împărţirea venitului realizat la numărul de luni rămase până la sfârşitul 
anului, exclusiv luna de realizare a venitului; 
c) în cazul în care persoana întreţinută realizează atât venituri lunare, cât şi aleatorii, venitul lunar se 
determină prin însumarea acestor venituri. 
La stabilirea venitului lunar, în sumă de 510 lei, al persoanei aflate în întreţinere nu se iau în calcul 
veniturile prevăzute la art. 62 lit. o), w), x) şi/sau pensiile de urmaş cuvenite conform legii, precum şi 
prestaţiile sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(8) Dacă venitul unei persoane aflate în întreţinere depăşeşte 510 lei lunar, ea nu este considerată 
întreţinută. 
În funcţie de venitul lunar al persoanei întreţinute, plătitorul veniturilor din salarii va proceda după 
cum urmează:  
a) în situaţia în care una dintre persoanele aflate în întreţinere, pentru care contribuabilul beneficiază 
de deducere personală, obţine în cursul anului un venit lunar mai mare de 510 lei, plătitorul 
veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzătoare pentru persoanele 
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rămase în întreţinere începând cu luna următoare celei în care a fost realizat venitul, indiferent de 
data la care se face comunicarea către angajator/plătitor; 
b) în situaţia în care contribuabilul solicită acordarea deducerii personale pentru persoana aflată în 
întreţinere ca urmare a situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 510 lei, plătitorul de venituri 
din salarii va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întreţinere 
odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative. 
(9) Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la plătitorul de 
venituri din salarii o declaraţie pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 
a) datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele şi prenumele, 
domiciliul, codul numeric personal); 
b) datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreţinere (numele şi prenumele, codul numeric 
personal). 
În ceea ce priveşte copiii aflaţi în întreţinere care nu sunt minori, la această declaraţie contribuabilul 
care realizează venituri din salarii va anexa şi adeverinţa de la plătitorul de venituri din salarii a 
celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere 
personală pentru acel copil. 
(10) Declaraţia pe propria răspundere a persoanei aflate în întreţinere, cu excepţia copilului minor, 
trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 
a) datele de identificare a persoanei aflate în întreţinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, 
codul numeric personal; 
b) datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare, 
cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal; 
c) acordul persoanei întreţinute ca întreţinătorul să o preia în întreţinere; 
d) nivelul şi natura venitului persoanei aflate în întreţinere, inclusiv menţiunea privind suprafeţele de 
teren agricol şi silvic deţinute, precum şi declaraţia cu privire la desfăşurarea de activităţi agricole, 
silvicultură şi/sau piscicultură; 
e) angajarea persoanei aflate în întreţinere de a comunica persoanei care contribuie la întreţinerea 
sa orice modificări în situaţia venitului realizat. 
Declaraţiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu se emit ca 
formulare tipizate. 
(11) Contribuabilul va prezenta plătitorului de venituri din salarii documentele justificative care să 
ateste persoanele aflate în întreţinere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale 
copiilor, adeverinţa de venit a persoanei întreţinute sau declaraţia pe propria răspundere şi altele. 
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, plătitorul de venituri din salarii păstrând copia 
după ce verifică conformitatea cu originalul. 
(12) Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are influenţă asupra nivelului reprezentând 
deducerea personală acordată şi această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, 
contribuabilul este obligat să înştiinţeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile 
calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât 
angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a 
produs evenimentul. 
(13) În situaţia în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se 
face ulterior apariţiei evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, 
angajatorul/plătitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personală reconsiderată odată cu 
plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative. 
(14) Deducerea personală nu se fracţionează în funcţie de numărul de ore în cazul veniturilor 
realizate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, la funcţia de bază.  

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor 

Art. 78. – (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se 
reţine la sursă de către plătitorii de venituri. 
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: 
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată 
ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale 
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele 
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juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la 
bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele: 
(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; 
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către 
entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al 
sumei de 400 euro; 
iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de 
abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al 
sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate 
angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3); 
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul 
determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate 
potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România 
este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe 
fiecare loc de realizare a acestora. 
(3) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade 
anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, şi se 
plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. 
(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, 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. 
(5) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, 
pentru fiecare contribuabil. 
(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
stabilit la alin. (5), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile 
legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu 
reglementările art. 1231.  

NORME METODOLOGICE 
14. (1) Venitul brut lunar din salarii reprezintă totalitatea veniturilor realizate într-o lună conform  
art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal de o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent de 
denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate. 
Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe teritoriul României sunt considerate venituri din 
salarii realizate din România sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul în România, 
precum şi de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, indiferent unde este primită 
suma. 
(2) Contribuabilii care realizează venituri din salarii datorează un impozit lunar final, calculat şi reţinut 
de către plătitorul de venituri.Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizează cota de impozit de 
10%, luându-se în calcul pentru determinarea bazei de calcul a impozitului la funcţia de bază şi 
deducerea personală stabilită potrivit art. 77 din Codul fiscal, după caz. 
(3) Drepturile salariale acordate în natură, precum şi avantajele acordate angajaţilor se evaluează 
conform pct. 12 alin. (4)-(6) şi se impozitează în luna în care au fost primite. Documentele referitoare 
la calculul contravalorii veniturilor şi avantajelor în natură primite de angajat se vor anexa la statul de 
plată. 
(4) Valoarea tichetelor de masă, tichetelor de creşă, tichetelor cadou, voucherelor de vacanţă, 
acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este va-
loarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea 
sunt primite. 
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(5) Transformarea în lei a sumelor obţinute, potrivit legii, în valută, reprezentând venituri din salarii 
realizate în România, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, 
astfel: 
a) în situaţia în care veniturile din salarii sunt plătite în cursul lunii sau în cazul încetării raporturilor de 
muncă, se utilizează cursul de schimb valutar în vigoare în ziua precedentă celei în care se face 
plata; sau 
b) în celelalte cazuri, cursul de schimb valutar în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata 
acestor drepturi. 
(6) Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 10% se aplică 
asupra bazei de calcul determinate astfel: 
a) pentru veniturile obţinute la locul unde se află funcţia de bază, ca diferenţă între venitul net din 
salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, 
datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care 
România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit 
legii, şi următoarele: 
(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; 
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în 
conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene 
sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să 
nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro; 
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de 
abonament, suportate de angajaţi, care la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al 
sumei de 400 euro. 
Deducerea contribuţiilor reţinute pentru fonduri de pensii facultative calificate astfel în conformitate 
cu legislaţia privind pensiile facultative se realizează numai pe baza documentelor privind calificarea 
fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la 
solicitarea angajatorului. 
Pe parcursul anului plătitorul de venituri din salarii cumulează sumele în euro, prevăzute la art. 78  
alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Codul fiscal, şi verifică încadrarea în plafonul deductibil prevăzut de 
lege. Pentru verificarea încadrării în plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea 
echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare în 
ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale. 
În cazul unui angajat care se mută în cursul anului la un alt angajator unde obţine venituri din salarii 
la funcţia de bază, verificarea încadrării în plafonul anual a sumelor reprezentând contribuţiile la 
fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile 
medicale furnizate sub formă de abonament, potrivit legii, pentru care se acordă deducerea, se 
efectuează în baza documentelor justificative eliberate de către angajatorul anterior prin care se 
atestă nivelul deducerilor acordate până la momentul mutării. 
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale 
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele 
juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la 
bugetul de stat datorată potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora. 
Această regulă se aplică şi în cazul veniturilor sub forma: 
(i)  drepturilor de natură salarială acordate de angajator persoanelor fizice ulterior încetării raporturilor 
de muncă; 
(ii) sumelor reprezentând drepturile prevăzute la pct. 12 alin. (1) lit. d) şi i); 
(iii) veniturilor prevăzute la pct. 12 alin. (1) lit. n). 
În sensul prevederilor art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, prin instrumente juridice internaţionale se 
înţelege regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi 
acordurile şi convenţiile în domeniul securităţii sociale la care România este parte. 
(7) În cazul sumelor plătite direct de către angajat care are calitatea de participant la un fond de 
pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, 
contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi la fondurile de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi 
autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
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European, plătite se deduc din veniturile lunii în care s-a efectuat plata contribuţiei, în limita venitului 
realizat, pe baza documentelor justificative emise de către fondul de pensii facultative. Deducerea 
acestor contribuţii se realizează numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii 
facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la solicitarea angajatului. 
(8) În cazul sumelor plătite direct de către angajat, membru de sindicat, pentru determinarea bazei 
de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, cotizaţia sindicală plătită se deduce, în limitele 
stabilite potrivit legii, din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei, pe baza documentelor 
justificative emise de către organizaţia de sindicat. 
(9) În scopul determinării impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se află funcţia de bază se 
înţelege: 
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de muncă, locul unde are încheiat contractul 
individual de muncă sau alte documente specifice, potrivit legii; 
b) în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, locul declarat de persoanele 
fizice angajate. Angajatul are obligaţia să declare numai angajatorului la care a ales funcţia pe care o 
consideră de bază, pentru un singur loc de muncă, prin depunerea declaraţiei pe propria 
răspundere. Declaraţia pe propria răspundere nu reprezintă un formular tipizat. 
Funcţia de bază poate fi declarată de angajat şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri 
din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial. La schimbarea locului unde se 
află funcţia de bază, angajatul are obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere de 
renunţare la funcţia de bază la angajatorul ales iniţial. 
(10) Suma care reprezintă prima de vacanţă sau o parte din aceasta se cumulează cu veniturile de 
natură salarială ale lunii în care se plăteşte această primă. 
(11) Indemnizaţiile aferente concediilor de odihnă se defalcă pe lunile la care se referă şi se impun 
cumulat cu veniturile realizate în aceste luni. 
(12) Contribuţiile sociale obligatorii luate în calcul la determinarea impozitului lunar potrivit alin. (6) 
pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii sunt cele datorate potrivit reglementărilor 
în domeniu, astfel: 
a) contribuţia de asigurări sociale; 
b) contribuţia de  asigurări sociale de sănătate; 
c) alte contribuţii individuale obligatorii, datorate potrivit legii. 
(13) În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri din desfășurarea 
activității de cercetare-dezvoltare și inovare, scutite de la plata impozitului, potrivit prevederilor art. 60 
punctul 3 din Codul fiscal, cât şi venituri supuse impunerii, pentru determinarea bazei de calcul al 
impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt aplicabile următoarele reguli: 
a) acordarea deducerii  personale pentru luna respectivă se stabilește în funcţie de nivelul venitului 
brut lunar care include atât venituri supuse impunerii, cât şi venituri scutite de la plata impozitului; 
b) plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Codul fiscal  sunt deductibile și nu 
se fracţionează în funcţie de nivelul veniturilor scutite. 

	  

Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din 
impozit 
Art. 79. – (1) Abrogat. 
(2) Abrogat. 
(3) Abrogat. 
(4) Abrogat. 
(5) Abrogat. 

NORME METODOLOGICE 
15. (1)  În înţelesul art. 79 din Codul fiscal, în categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de exemplu: 
asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, camerele de comerţ, partidele politice, 
asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor 
proprii de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit sunt 
folosite în acest scop. 
(2) Angajații pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%, după caz, din 
impozitul pe venit datorat pentru susținerea:  
a) entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de cult; sau 
b) acordarea de burse private; sau  
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c) entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel 
puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. 
(3) Opțiunea se exercită pentru susținerea unei singure entități menționate la alin. (2) lit. a) și c) sau 
acordare de burse private, astfel: 
a) la organul fiscal competent, prin depunerea uncei cereri până la termenul legal de depunere a 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, 
respectiv până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. 
b) la plătitorul de venit, cu acordul acestuia, în urma solicitării beneficiarului de venit, exercitată în 
scris.   
(4) Pentru opțiunea prevăzută la alin. (3) lit. b) distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat 
se efectuează de către plătitorul de venit până la termenul de plată al impozitului,  începând cu luna 
exercitării opţiunii.    
(5) În situația în care opțiunea se exercită potrivit alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b) se aplică în mod 
corespunzător prevederile pct. 71 alin. (7). 
(6) În situația în care opțiunea se exercită potrivit alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. a) contribuabilii vor 
prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” contractul privind 
bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 
(7) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat 
pentru susținerea entităţilor prevăzute la alin. (2) la plătitorii de venituri nu mai pot exercita aceeași 
opțiune și la organul fiscal competent, pentru aceeași sursă de venit. 

Termenul de plată a impozitului  

Art. 80. – (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine 
impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la 
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la 
data efectuării plăţii acestor venituri, se plăteşte, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri 
asimilate salariilor: 
a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice; 
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale 
de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; 
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au 
avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; 
d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită 
profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice 
care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, 
potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. 
(3) Numărul mediu de salariaţi şi veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 147 alin. (6) şi (7). 
(4) În cazul instituţiilor publice, plătitori de salarii şi de venituri asimilate, sunt aplicabile prevederile alin. (1). 

NORME METODOLOGICE 
16. (1) În sensul art. 80 veniturile în natură se consideră plătite la ultima plată a drepturilor salariale 
pentru luna respectivă. Impozitul aferent veniturilor şi avantajelor în natură se reţine din salariul primit 
de angajat în numerar pentru aceeaşi lună. 
(2) Impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se calculează şi se reţine lunar de 
angajatori/plătitori pe baza statelor de salarii/plată. 
(3) Calculul şi reţinerea impozitului lunar se efectuează de către plătitori, la data ultimei plăţi a 
veniturilor din salarii aferente fiecărei luni, conform prevederilor art. 78 din Codul fiscal, indiferent 
dacă veniturile din salarii se plătesc o singură dată pe lună sau sub formă de avans şi lichidare. 
În situaţia în care în cursul unei luni se efectuează plăţi de venituri cum sunt: premii, stimulente de 
orice fel, sume acordate potrivit legii pentru concediul de odihnă neefectuat şi altele asemenea, 
reprezentând plăţi intermediare, impozitul se calculează şi se reţine la fiecare plată, prin aplicarea 
cotei asupra plăţilor intermediare diminuate cu contribuţiile sociale obligatorii, după caz. 
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La data ultimei plăţi a drepturilor salariale aferente unei luni impozitul se calculează potrivit art. 78 din 
Codul fiscal, asupra veniturilor totale din luna respectivă, prin cumularea drepturilor salariale 
respective cu plăţile intermediare. 
Impozitul de reţinut la această dată reprezintă diferenţa dintre impozitul calculat asupra veniturilor 
totale şi suma impozitelor reţinute la plăţile intermediare. 
(4) În cazul în care un angajat care obţine venituri din salarii la funcţia de bază se mută în cursul unei 
luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursă de venit (loc de realizare a 
venitului). Deducerea personală se acordă numai de primul angajator, în limita veniturilor realizate în 
luna respectivă, până la data lichidării. 
Dacă reangajarea are loc în aceeaşi lună cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru 
determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate în această lună de la angajatorul următor 
nu se va lua în calcul deducerea personală. 
(5) Impozitul calculat şi reţinut lunar se virează la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii 
următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 80  
alin. (2) din Codul fiscal.  

Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii  

Art. 81. – (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să completeze şi să depună 
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul de plată a impozitului, 
inclusiv. 
(2) Plătitorul de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care 
să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în 
cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Documentul eliberat 
contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezintă un formular tipizat. 

NORME METODOLOGICE 
17. (1) În aplicarea prevederilor art. 81 declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 
fiecare beneficiar de venit se completează de plătitorul de venit şi se depun la organul fiscal la care 
plătitorul de venit este înregistrat în evidenţă fiscală. 
(2) Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru 
angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către 
plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost 
detaşat. 
(3) În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, 
angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi 
date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. 
Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte 
statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi 
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. 
(4) Fiecare angajator/plătitor de venituri din salarii şi asimilate salariilor este obligat, potrivit 
prevederilor art. 78 alin. (5) din Codul fiscal, să determine impozitul anual pe veniturile din salarii, 
pentru fiecare contribuabil, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, 
indiferent de numărul de luni în care contribuabilul a realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor 
de la acesta. 
(5) Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia de a completa declaraţiile privind 
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii 
plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate, indiferent dacă impozitul 
aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, reţinut şi virat. La completarea declaraţiei, plătitorii de 
venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate 
salariată în străinătate. 
(6) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 82 din Codul fiscal care realizează venituri din salarii şi 
asimilate salariilor şi pentru care plătitorul de venituri nu a optat să îndeplinească obligaţiile privind 
calculul, reţinerea şi virarea impozitului aferent acestor venituri, obligaţia determinării impozitului 
anual pe venitul din salarii, pe sursa respectivă, revine contribuabilului. 
(7) În situaţia în care se constată elemente care generează modificarea veniturilor din salarii şi 
asimilate salariilor şi/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care 
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angajatorul/plătitorul a efectuat calculul impozitului lunar, recalcularea drepturilor respective şi 
stabilirea diferenţelor de impozit constatate se efectuează pentru luna la care se referă, iar 
diferenţele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat începând cu luna constatării. 

 
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale şi asimilate salariilor 

Art. 82. – (1) Contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub formă 
de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi persoanelor fizice române care obţin venituri 
din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în 
România, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol. 
(2) Orice contribuabil prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a declara şi de a plăti impozit lunar la bugetul 
de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul. Impozitul 
aferent unei luni se stabileşte potrivit art. 78. 
(3) Orice contribuabil prevăzut la alin. (1) care îşi prelungeşte perioada de şedere în România, peste 
perioada menţionată în convenţia de evitare a dublei impuneri, este obligat să declare şi să plătească 
impozit pentru întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în România, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenţie. 
(4) Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele 
organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine, 
autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, pot opta ca, pentru angajaţii acestora, 
care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, 
reţinerea şi plata impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplică contribuabililor, 
în cazul în care opţiunea de mai sus este formulată şi comunicată organului fiscal competent. 
(5) Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea, potrivit 
alin. (1), este obligată să ofere informaţii organului fiscal competent referitoare la data începerii 
desfăşurării activităţii de către contribuabil şi, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 30 de zile de 
la data producerii evenimentului, cu excepţia situaţiei în care îndeplineşte obligaţia privind calculul, 
reţinerea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (4). 
(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează si funcţionează în condiţiile legii 
şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu 
reglementările art. 1231. 
(7) Abrogat. 

NORME METODOLOGICE 
18. (1) În sensul art. 82 din Codul fiscal, contribuabilii care desfăşoară activitatea în România şi obţin 
venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, care, potrivit acestui titlu, se impun 
în România, precum şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor 
consulare acreditate în România, pentru care angajatorul nu îndeplineşte obligaţiile privind calculul, 
reţinerea şi plata impozitului pe salarii, au obligaţia să depună lunar o declaraţie la organul fiscal 
competent. 
Persoanele fizice, juridice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilii 
prevăzuţi la art. 82 alin. (1) din Codul fiscal au obligaţia să depună o declaraţie informativă privind 
începerea/încetarea activităţii acestor contribuabili. Declaraţia informativă se depune la organul fiscal 
în a cărui rază teritorială este înregistrată în evidenţa fiscală persoana fizică, juridică sau orice altă 
entitate la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul. 
Declaraţia informativă se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii 
în documentele care atestă raporturile de muncă, în termen de 30 de zile de la data producerii 
evenimentului. 
(2) În înţelesul art. 82 alin. (6) din Codul fiscal, sfera de cuprindere a entităţilor nonprofit este cea 
prevăzută la pct. 15.  
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CAPITOLUL IV 
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor  

Art. 83. – (1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, 
provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar 
sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. 
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare 
de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în 
categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această 
categorie. În aplicarea acestei reglementări se emite ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar 
din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop 
turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. 
(4) În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de contribuabilii 
prevăzuţi la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui 
număr mai mare de 5 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.  

NORME METODOLOGICE 
19. (1) În categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor, în înţelesul art. 83 din 
Codul fiscal, se cuprind veniturile din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi 
veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. 
(2) Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile, în sensul art. 83 alin. (1) din 
Codul fiscal, sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei, caselor de vacanţă, garajelor, terenurilor şi 
altora asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea, utilizate în scop de reclamă, afişaj şi publicitate, a 
căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct şi altele 
asemenea.  

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor  

Art. 84. – (1) Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât 
veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în 
lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, 
indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, 
conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă 
sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. 
(2) În cazul veniturilor obţinute din închirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal, 
venitul brut se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an 
fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei. 
(3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a 
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. 
(4) În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut 
se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor 
în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. 
(5) În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale 
produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al 
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Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste 
hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, 
pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. 
(6) În cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost 
modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preţuri 
pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei 
impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice. 
(7) Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor 
determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. 
(8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la 
momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final. 
(9) Impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se plăteşte la bugetul de stat până la 
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. 
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului 
net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor 
art. 68. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din 
cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, 
nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 
(11) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 71 alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul determinării 
venitului net potrivit prevederilor alin. (3). 

NORME METODOLOGICE 
20. (1) În aplicarea art. 84 din Codul fiscal, în vederea determinării venitului brut, la sumele 
reprezentând chiria sau arenda în bani şi/sau la echivalentul în lei al veniturilor în natură se adaugă, 
dacă este cazul, şi valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispoziţiilor legale sau înţelegerii 
contractuale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dar sunt efectuate 
de cealaltă parte contractantă. 
(2) Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, 
uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei 
bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă în 
termen de 30 de zile de la finalizarea investiţiilor, partea care a efectuat investiţia este obligată să 
comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal valoarea investiţiei. Proprietarul, 
uzufructuarul sau alt deţinător legal are obligaţia să declare la organul fiscal competent valoarea 
investiţiei, în declaraţia privind venitul realizat. 
(3) Proprietarul are obligaţia de a efectua cheltuielile referitoare la întreţinerea şi repararea locuinţei 
închiriate, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
(4) În cazul efectuării de către chiriaş a unor astfel de cheltuieli care cad în sarcina proprietarului şi 
se încadrează în cota forfetară de cheltuieli, cu diminuarea corespunzătoare a chiriei, impunerea 
rămâne nemodificată. 
(5) 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 al pieţei valutare comunicat de Banca 
Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de 
impunere. 
(6) Venitul net se determină ca diferenţă între sumele reprezentând chiria în bani şi/sau echivalentul 
în lei al veniturilor în natură, prevăzute în contractul încheiat între părţi, şi cota de cheltuială forfetară 
de 40% reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. 
Pentru recunoaşterea deductibilităţii cheltuielii stabilite forfetar proprietarul nu este obligat să prezinte 
organului fiscal documente justificative. 
Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită în cota forfetară de 40% aplicată la venitul brut, 
reprezintă uzura bunurilor închiriate şi cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi repararea acestora, 
impozitele şi taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul reţinut de intermediari, primele de 
asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosinţă, respectiv eventuale nerealizări ale veniturilor din 
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arendare scontate, generate de condiţii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundaţii, 
incendii şi altele asemenea.  

Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de 
venit  

Art. 85. – (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 relaţiilor cu mediul de afaceri şi al ministrului finanţelor publice şi a propunerilor 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri privind nivelul normelor anuale de 
venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, 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. 
(3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice au obligaţia publicării anuale a normelor anuale 
de venit, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica. 
(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. 
(5) Abrogat.  
(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.  
(7) Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat. 
(8) Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal 
următor celui de realizare a venitului. 
(81) 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. 
(9) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de 
completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 

Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net 
în sistem real  

Art. 86. – (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 
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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. 

Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop 
turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal  

Art. 87. – (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. 
(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
(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). 

Impozitarea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor determinat în sistem 
real 

Art. 88. – Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, determinat în sistem real pe baza datelor 
din contabilitate potrivit prevederilor art. 68, se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net 
anual impozabil. 

Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor   

Art. 89. – (1) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI - Venitul 
net anual impozabil. 
(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. 
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Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea 
folosinţei bunurilor 

Art. 90. – Abrogat. 

NORME METODOLOGICE 
21. Abrogat. 

CAPITOLUL V 
Venituri din investiţii  

Definirea veniturilor din investiţii  

Art. 91. – Veniturile din investiţii cuprind: 
a) venituri din dividende; 
b) venituri din dobânzi; 

NORME METODOLOGICE 
22. (1) În aplicarea art. 91 lit. b) din Codul fiscal sunt considerate venituri din dobânzi, fără a fi 
limitate, următoarele: 
a) dobânzi obţinute din obligaţiuni; 
b) dobânzi obţinute pentru conturile curente, conturi escrow, depozitele la vedere, colaterale şi la 
termen, inclusiv la certificatele de depozit; 
c) suma primită sub forma de dobândă pentru împrumuturile acordate; 
d) dobânzi obţinute din instrumente alternative de investire de tipul structurilor (depozite structurate) 
în care este legat un instrument derivat cu un depozit; 
e) alte venituri obţinute din deţinerea de titluri de creanţă. 

c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate; 

NORME METODOLOGICE 
22. (2) În aplicarea art. 91 lit. c) din Codul fiscal în cadrul instrumentelor financiare derivate tranzac-
ţionate pe piaţa la buna înţelegere (OTC) se includ, fără a se limita, următoarele: 
a) forward pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă; 
b) swap pe cursul de schimb; 
c) swap pe rata dobânzii; 
d) opţiuni pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă; 
e) opţiuni pe rata dobânzii; 
f) opţiuni pe acţiuni sau indici bursieri; 
g) opţiuni pe alte active suport (de exemplu: mărfuri); 
h) opţiuni binare; 
i) forward rate agreement; 
j) swap pe acţiuni; 
k) sau orice combinaţii ale acestora. 
Pentru scopuri fiscale, sunt induse în categoria instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe 
piaţa la buna înţelegere (OTC) şi tranzacţiile în marjă.  

d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; 
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. 

Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare 

Art. 92. – În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt 
definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenţi români, sunt considerate ca fiind obţinute din România, 
indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate. 
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Venituri neimpozabile 

Art. 93. – (1) Nu sunt venituri impozabile următoarele: 
a) veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a 
statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaţiunile de tip repo şi 
reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde are loc operaţiunea; 
b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut; 
c) veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea de către 
persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Acelaşi regim fiscal se aplică şi veniturilor realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul 
Proprietatea, de către moştenitorii titlurilor de conversie sau acţiunilor dobândite înainte de prima 
tranzacţionare; 
d) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali 
aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii acestora. 
(2) Nu generează venituri impozabile următoarele: 
a) transferul de titluri de valoare şi/sau aur financiar la momentul dobândirii acestora cu titlu de 
moştenire ori donaţie; 
b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/părţilor sociale, în următoarele situaţii: 
(i) ieşirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv în cazul celor operate de către 
depozitarul central, potrivit legislaţiei pieţei de capital; 
(ii) transferurile între soţi; 
c) acordarea şi valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept măsuri compensatorii, de 
către titularii drepturilor de proprietate, foşti proprietari sau moştenitorii acestora, în conformitate cu 
prevederile 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; 
d) conversia certificatelor de depozit în acţiuni suport/drepturi de alocare suport şi a acţiunilor/drepturilor de 
alocare în certificate de depozit în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie privind acţiunile suport 
pentru certificatele de depozit; 
e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinţă în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în materie, inclusiv subscrierea; 
f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art. 7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de 
participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de 
emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de valoare, efectuată de o persoană juridică unui 
participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană 
juridică; 
g) distribuirea în bani sau în natură, efectuată ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi, cu ocazia 
reducerii capitalului social, potrivit legii; 
h) distribuirea de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant la persoana 
juridică; 
i) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative, 
a acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă, a unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în materie; 
j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al împrumu-
tului de valori mobiliare conform legislaţiei aplicabile, de la cel care le dă cu împrumut, denumit 
creditor, respectiv la cel care are obligaţia să le returneze, denumit debitor, precum şi la momentul 
restituirii valorilor mobiliare împrumutate; 
k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garanţii în legătură 
cu împrumutul de valori mobiliare, conform legislaţiei aplicabile; 
l) operaţiunile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 32 şi 33; 
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m) aportul în natură reprezentând acţiuni emise de societăţi/părţi sociale, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât 
instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar 

Art. 94. – (1) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare 
derivate şi cele reglementate la alin. (2)-(6), reprezintă diferenţa pozitivă/negativă realizată între 
valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare şi valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, 
care include costurile aferente tranzacţiei şi costuri legate de transferul de proprietate aferente 
împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative. 
(2) În cazul tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de 
privatizare în masă, câştigul/pierderea se determină ca diferenţă pozitivă/negativă realizată între preţul 
de vânzare şi valoarea fiscală, reprezentată de valoarea nominală a acestora. 
(3) În cazul tranzacţiilor cu acţiuni dobândite la preţ preferenţial sau gratuit, în cadrul sistemului stock 
options plan, câştigul se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea fiscală a acestora 
reprezentată de preţul de achiziţie preferenţial care include costurile aferente tranzacţiei. Pentru cele 
dobândite cu titlu gratuit valoarea fiscală este considerată egală cu zero. 
(4) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, câştigul/pierderea se 
determină ca diferenţă pozitivă/negativă între preţul de vânzare şi valoarea fiscală, reprezentată de 
preţul de cumpărare, definit în norme aprobate prin instrucţiuni comune emise de preşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice. 
Pentru vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare, câştigul/pierderea obţinut/obţinută de către contribuabilul 
care efectuează tranzacţia de vânzare în lipsă se determină ca diferenţă pozitivă/negativă între preţul de 
vânzare în lipsă al valorilor mobiliare împrumutate şi valoarea fiscală a valorilor mobiliare cu care se 
închide tranzacţia de vânzare în lipsă, din care sunt scăzute costurile aferente operaţiunii de împrumut 
al valorilor mobiliare şi cele aferente tranzacţiilor. 
În cazul executării garanţiilor aferente valorilor mobiliare împrumutate şi nerestituite la scadenţă 
câştigul/pierderea obţinut/obţinută de către contribuabilul creditor se determină ca diferenţă 
pozitivă/negativă între valoarea garanţiei şi valoarea fiscală a valorilor mobiliare care trebuiau restituite. 
În cazul împrumutului de valori mobiliare, câştigul obţinut de persoana fizică în calitate de creditor este 
reprezentat de comisionul aferent împrumutului, aşa cum este prevăzut în contractul de împrumut, se 
consideră câştig obţinut din transferul titlurilor de valoare şi se impozitează în conformitate cu 
prevederile prezentului cod, în acest sens. 
(5) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de 
plasament colectiv câştigul/pierderea se determină ca diferenţă pozitivă/negativă între preţul de 
vânzare/răscumpărare şi valoarea fiscală, reprezentată de preţul de cumpărare/subscriere/emisiune care 
include şi cheltuielile de tranzacţionare/subscriere, definite în norme aprobate prin instrucţiuni comune 
emise de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice. 
(6) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu aur financiar, definit potrivit legii, reprezintă diferenţa 
pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi valoarea fiscală, care include şi costurile aferente 
tranzacţiei. 
(7) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare dobândite prin schimb, inclusiv cu ocazia 
reorganizărilor, se determină la înstrăinarea ulterioară a acestora, ca fiind diferenţa pozitivă/negativă 
dintre preţul de vânzare şi valoarea fiscală definită/stabilită potrivit prevederilor art. 32 şi 33, după caz. 
(8) În cazul operaţiunilor reglementate potrivit legii pentru excluderea/retragerea persoanelor fizice 
asociaţi/acţionari, câştigul/pierderea se determină ca diferenţa între valoarea reprezentând drepturile 
cuvenite asociatului/acţionarului cu luarea în calcul a datoriilor societăţii şi valoare fiscală a titlurilor de 
valoare transferate. 
(9) Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei succesiuni, preţul de cumpărare/valoarea fiscală la 
momentul transferului ulterior o reprezintă preţul de achiziţie plătit de deţinătorul defunct dovedit cu 
documente justificative, al cărui moştenitor este persoana care dobândeşte titlurile de valoare în cauză, 
la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor de succesiune. În cazul în care nu există 



Titlul IV. Impozitul pe venit 

 51 

documente pentru justificarea preţului de cumpărare/valoarea fiscală de către deţinătorul defunct, 
valoarea fiscală este considerată zero. 
Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei donaţii, la momentul înstrăinării acestora, valoarea 
fiscală luată în calcul pentru determinarea câştigului este zero. 
(10) Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele 
financiare derivate, se efectuează, după caz, la data: 
a) încheierii tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de către intermediarul definit potrivit 
legislaţiei în materie, rezident fiscal român, dacă operaţiunea se efectuează prin intermediar; 
b) efectuării plăţilor preţului tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de către beneficiarul de 
venit dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau intermediarul nu este rezident fiscal 
român; 
c) încheierii tranzacţiei de vânzare în lipsă, indiferent de modalitatea prin care se realizează decontarea 
acesteia, de către intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român, pe baza 
documentelor justificative, în cazul tranzacţiilor de vânzare în lipsă. Dacă intermediarul nu este rezident 
fiscal român, determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor 
justificative primite de la intermediarul rezident străin; 
d) la data plăţii comisionului aferent operaţiunii de împrumut de valori mobiliare prevăzută în contractul 
de împrumut, în cazul operaţiunii de împrumut de valori mobiliare. Determinarea câştigului se face de 
către intermediar, definit potrivit legislaţiei în materie, pe baza documentelor justificative. Dacă 
operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau intermediarul nu este rezident fiscal român, 
determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative; 
e) la data stabilirii valorii de răscumpărat a titlurilor de participare, în cazul răscumpărării titlurilor de 
participare la organismele de plasament colectiv, de către societăţile de administrare a investiţiilor, dacă 
acestea sunt rezidenţi fiscali români. În cazul în care societatea de administrare a investiţiilor este 
nerezidentă, obligaţia determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit; 
f) la momentul încheierii tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, în cazul transferului dreptului 
de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca urmare a 
tranzacţionării acestora pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare, de către 
intermediari, dacă aceştia sunt rezidenţi fiscali români. În cazul în care intermediarul este nerezident, 
obligaţia determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit. 
(11) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor 
în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Se consideră venituri 
din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, şi veniturile obţinute în cazul reducerii 
capitalului social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi. 
Venitul impozabil reprezintă diferenţa între distribuţiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea 
fiscală a titlurilor de valoare. 

NORME METODOLOGICE 
23. (1) În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în valută, prevăzute la art. 94 din Codul 
fiscal, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării câştigului şi a impozitului aferent este 
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua determinării 
câştigului. 
(2) În sensul art. 94 alin. (11) în cazul lichidării unei persoane juridice, la transmiterea universală a 
patrimoniului societăţii către asociaţi/acţionari activele din situaţiile financiare vor fi evaluate la 
valoarea justă, respectiv preţul de piaţă. 
Baza impozabilă în cazul lichidării unei persoane juridice se stabileşte astfel: 
a) determinarea sumei reprezentând diferenţa între valoarea elementelor de activ şi sumele 
reprezentând datoriile societăţii; 
b) determinarea excedentului sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei 
fizice beneficiare.  

Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate 

Art. 95. – (1) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferenţa 
pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din poziţiile închise începând din prima zi de tranzacţionare 
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a anului fiscal şi până în ultima zi de tranzacţionare a acestuia (inclusiv) şi cheltuielile aferente acestor 
poziţii, evidenţiate în cont, pentru fiecare tip de contract şi scadenţă, indiferent dacă acesta a ajuns sau 
nu la scadenţă. În cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părţi, fără 
închiderea poziţiei, în cadrul unui an fiscal, câştigul/pierderea din operaţiuni cu astfel de instrumente 
financiare reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate cu ocazia decontărilor 
periodice şi cheltuielile aferente, evidenţiate în cont. 
(2) Determinarea câştigului/pierderii din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate se face de către 
intermediar, aşa cum este definit de legislaţia în materie, rezident fiscal român, la sfârşitul anului fiscal, 
cumulat, pentru toate instrumentele financiare derivate, pe bază de documente justificative, dacă 
operaţiunile se efectuează prin intermediar. Dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar, 
determinarea câştigului se efectuează anual cumulat, la sfârşitul anului fiscal, de către beneficiarul de 
venit, pe bază de documente justificative. 
(3) Veniturile realizate din operaţiuni cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate reprezintă 
încasările efective din toate aceste operaţiuni, cu poziţii închise, realizate în cursul unui an fiscal şi 
evidenţiate în contul beneficiarului de venit, mai puţin încasările de principal. 
(4) Cheltuielile aferente operaţiunilor cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate reprezintă 
plăţile aferente acestor poziţii închise efectuate în cursul unui an fiscal şi evidenţiate în contul 
beneficiarului de venit, inclusiv costurile aferente tranzacţiilor, mai puţin plăţile de principal. 
(5) Determinarea câştigului/pierderii se efectuează la sfârşitul anului fiscal, cumulat, pentru instrumente 
financiare derivate, în cazul poziţiilor închise în anul respectiv, de către intermediar definit potrivit 
legislaţiei în materie, rezident fiscal român dacă operaţiunea se efectuează prin intermediar. 
Dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau intermediarul nu este rezident fiscal 
român, determinarea câştigului se efectuează anual cumulat la sfârşitul anului fiscal, în cazul poziţiilor 
închise în anul respectiv de către beneficiarul de venit. 

NORME METODOLOGICE 
24. (1) Câştigul/pierderea obţinută din operaţiuni de tip repo/reverse repo care au la bază transferul 
instrumentelor financiare derivate se determină conform regulilor de la art. 95 din Codul fiscal. 
(2) Venitul realizat din operaţiuni cu instrumente financiare derivate îl reprezintă încasările efective 
din toate aceste operaţiuni realizate în cursul unui an şi evidenţiate în contul contribuabilului din 
aceste operaţiuni, mai puţin încasările de principal. 
Costurile aferente tranzacţiei reprezintă plăţile efective din toate aceste operaţiuni realizate în cursul 
unui an şi evidenţiate în contul contribuabilului din aceste operaţiuni, mai puţin plăţile de principal. 
Prima încasată în cadrul opţiunilor încheiate pe pieţe la buna înţelegere (OTC) se include în 
veniturile realizate, iar prima plătită se include în costurile aferente. 
În cazul contractelor forward pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă, baza de impozitare o 
reprezintă diferenţă favorabilă dintre cursul forward la care se încheie tranzacţia iniţială şi cursul 
spot/forward la care tranzacţia se închide printr-o operaţiune legată de sens contrar, multiplicată cu 
suma contractului şi evidenţiată ca atare în contul clientului la închiderea tranzacţiei. 
Schimbul valutar la vedere sau la termen nu este inclus în operaţiuni cu instrumente financiare 
derivate, dacă prin natura lor aceste tranzacţii nu sunt asimilate contractelor forward sau opţiuni pe 
cursul de schimb fără livrare la scadenţă. 
În cazul tranzacţiilor în marjă, câştigul/pierderea din aceste tranzacţii reprezintă diferenţa 
pozitivă/negativă realizată între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare evidenţiată în contul de 
marjă al beneficiarului de venit, diminuată cu costurile aferente tranzacţiei dovedite prin documente 
justificative. 
Pentru opţiunile cu profit fix (binare), în cazul în care opţiunea se exercită, baza de impozitare o 
reprezintă diferenţa favorabilă dintre suma încasată/plătită în urma exercitării opţiunii şi prima 
plătită/încasată pentru cumpărarea/vânzarea opţiunii. În cazul în care opţiunea nu se exercită, baza 
impozabilă o reprezintă suma încasată pentru vânzarea opţiunii. 
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Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de 
valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul 
aurului financiar 

Art. 96. – (1) Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină ca diferenţă între câştigurile şi 
pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul 
titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare 
derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii. 
La determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul şi costurile aferente 
tranzacţiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacţii. 
(2) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice 
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă potrivit 
prevederilor art. 122. 
(3) Intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, 
care efectuează tranzacţiile prevăzute la art. 94 şi 95, au următoarele obligaţii:: 
a) calcularea câştigului/pierderii pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil sau anual, după 
caz; 
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, în formă 
scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului 
curent pentru anul anterior; 
c) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul 
fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare 
contribuabil. 
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 

Art. 97. – (1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele 
la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv 
pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent 
de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de 
venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Plata 
impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont. Impozitul 
datorat se plăteşte integral la bugetul de stat. 
(2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de 
economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, 
impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub formă de 
dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul 
înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, 
în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru 
împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de 
venit se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Plata impozitului pentru veniturile din dobânzi se face 
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente 
de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza 
contractelor civile. Impozitul datorat se plăteşte integral la bugetul de stat. 
(3) Veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor mobiliare împrumutate, pe 
parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu o cotă de 10% din suma 
acestora, impozitul fiind final. Calculul şi reţinerea impozitului se efectuează de plătitorul de venit la 
data la care acestea sunt plătite. Termenul de plată al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care au fost plătite contribuabilului îndreptăţit. 
(4) În situaţia în care se constată elemente care generează modificarea veniturilor din dobânzi şi/sau a 
bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care plătitorul de venit a efectuat 
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calculul impozitului pe venit, stabilirea diferenţelor de impozit se efectuează la data constatării 
elementelor care generează modificarea. Regularizarea diferenţelor de impozit se efectuează de către 
plătitorul de venit începând cu luna constatării. 
(5) Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane 
fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuţii în bani sau în 
natură ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se impun cu o cotă de 10%, impozitul fiind final. 
Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la 
sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plăteşte până la data depunerii situaţiei financiare finale la 
oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori, respectiv până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care a fost distribuit venitul reprezentând reducerea capitalului social. 

NORME METODOLOGICE 
25. În aplicarea art. 97 alin. (5), în cazul lichidării unei persoane juridice obligaţia calculării, reţinerii şi 
virării impozitului revine reprezentantului legal al persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la 
sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, 
întocmită de reprezentantul legal al persoanei juridice. 

(6) În aplicarea prevederilor prezentului capitol se utilizează şi norme aprobată prin instrucţiuni comune 
emise de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice. 
(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de 
participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% 
din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub 
formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând 
câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori. 
Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face 
plata. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, 
distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care 
s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 
ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat. 
(8) În cazul dividendelor şi/sau dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor mobiliare 
împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, calculul şi reţinerea 
impozitului se efectuează de plătitorul de venit la data la care acestea sunt plătite. Termenul de virare a 
impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite contribuabilului 
îndreptăţit. 
(9) Abrogat. 

Impozitarea câştigului net anual impozabil 

Art. 98. – Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu 
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului 
financiar se impozitează potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu. 

 

CAPITOLUL VI 
Venituri din pensii  

Definirea veniturilor din pensii  

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

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii  

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

Reţinerea impozitului din venitul din pensii  
Art. 101. – (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent 
acestui venit, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. 
(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din 
pensii. 
(3) Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se plăteşte la bugetul de stat până la 
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. 
(4) Impozitul reţinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii. 
(5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte prin 
împărţirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia. 
(6) Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului 
datorat, reţinerii şi plăţii acestuia. 
(7) Veniturile din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de numărul acestora, iar impozitarea 
se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaş. 
(8) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade 
anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar şi se reţine la data 
efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii, şi se plăteşte până la 
data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. 
(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând 
actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive 
şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează separat faţă de 
impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, 
impozitul reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma 
totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în 
vigoare în perioada căreia îi sunt aferente şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în 
vigoare la data plăţii. Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale 
în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile. 
(10) Impozitul pe veniturile din pensii se reţine şi se plăteşte la bugetul de stat. 
(11) Plătitorul de venituri din pensii este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe 
veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil. 
(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
stabilit la alin. (11), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile 
legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu 
reglementările art. 1231.  

NORME METODOLOGICE 
26. (1) Abrogat. 
(2) Abrogat. 
(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 
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stabilit potrivit art. 100 din Codul fiscal se acordă pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de 
pensii. 
(4) Diferenţele de venituri din pensii, prevăzute la art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, primite de la 
acelaşi plătitor şi stabilite pentru perioadele anterioare se impozitează separat faţă de drepturile de 
pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din pensii. 
Venitul lunar impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală, reprezentând 
diferenţele de venituri din pensii a plafonului neimpozabil lunar stabilit potrivit art. 100 din Codul 
fiscal. 
(5) Impozitul pe veniturile din pensii se calculează, se reţine lunar de către administratorii fondurilor 
de pensii şi se plăteşte de către unităţile plătitoare ale acestor venituri până la data de 25 a lunii 
următoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal în a cărui rază îşi au sediul 
plătitorii de venituri. 
(6) Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor 
alin. (5).  

Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din 
impozit 
 

Art. 102. – (1) Abrogat. 
NORME METODOLOGICE 

27. (1) În sensul prevederilor art. 102 contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume 
reprezentând  2% sau de 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru venitul din pensii prin depunerea 
la organul fiscal competent a unei cereri până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de 
realizare a venitului, după cum urmează:  
a) 2% pentru entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de 
cult; sau 
b) 2% privind acordarea de burse private; sau  
c) 3,5% entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu 
cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. 
(2) Opțiunea se exercită pentru susținerea entităților menționate la alin. (2) lit. a) și c) sau acordare 
de burse private.  astfel: 
(3) În înţelesul art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, sfera de cuprindere a entităţilor nonprofit este cea 
prevăzută la pct. 15. 
(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în 
copie cu mențiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum și documentele 
de plată pentru aceste burse. 
(5) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat pentru 
susținerea entităților prevăzute la alin. (3) și (4) nu mai pot exercita aceeași opțiune pentru aceeași 
sursă de venit. 
 

(2) Abrogat.  
(3) Abrogat. 

	  

CAPITOLUL VII 
Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură  

Definirea veniturilor  

Art. 103. – (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de 
asociere, fără personalitate juridică, din: 
a) cultivarea produselor agricole vegetale; 
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; 
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare 
naturală. 
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(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea 
produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi 
cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. 

NORME METODOLOGICE 
28. (1) În aplicarea art. 103 din Codul fiscal, veniturile din activităţi agricole realizate individual sau 
într-o formă de asociere fără personalitate juridică, stabilite pe baza normelor de venit, se supun 
impunerii potrivit prevederilor cap. VII al titlului IV din Codul fiscal, indiferent de forma de organizare 
a activităţii. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în 
conformitate cu prevederile art. 106 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea 
terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor, deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă. 
(2) Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. 103 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, pentru 
care sunt stabilite norme de venit conform art. 106 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent dacă 
se face sau nu dovada valorificării produselor. 
(3) Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la  
art. 105 alin. (2) din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea 
stabilită potrivit legislaţiei în materie, astfel: 
a) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de 
venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, aprobat prin 
ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
În cadrul grupei de produse vegetale-leguminoase pentru boabe se cuprind: 
(i) mazăre pentru boabe; 
(ii) fasole pentru boabe; 
(iii) bob; 
(iv) linte; 
(v) năut; 
(vi) lupin. 
b) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt 
definite după cum urmează: 
1. vaci şi bivoliţe: 
(i) vaci - femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată; 
(ii) bivoliţe - femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată; 
2. ovine şi caprine: 
(i) oi - femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată; 
(ii) capre - femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată; 
3. porci pentru îngrăşat - porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie; 
4. albine - familii de albine; 
5. păsări de curte - totalitatea păsărilor din speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe. 
(4) În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în 
limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în 
vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. 
(5) Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, precum şi 
produsele de origine animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu şi carcasă, miere şi alte 
produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie, precum şi altele asemenea. 
Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare 
naturală. 
Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. 106 din Codul fiscal include şi venitul realizat din 
înstrăinarea produselor vegetale, a animalelor şi a produselor de origine animală, în stare naturală. 
(6) Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de 
animale/familiilor de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de 
venit, respectiv a venitului anual impozabil. 
În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei, pomi şi vie, suprafeţele declarate cuprind 
numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. 
Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. 
Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor, precum 
şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, în conformitate cu prevederile  
art. 106 din Codul fiscal, include şi venitul realizat din: 
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. b); 
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări 
şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi 
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supuse impunerii potrivit prevederilor art. 106 din Codul fiscal (de exemplu: viţei, tauri, bivoli, miei, 
berbeci, purcei). 
Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. a) şi b) incluse în norma de 
venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din 
grupele prevăzute la alin. (3) lit. b). Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele 
cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. b). 
Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din 
speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, se supun impunerii potrivit prevederilor 
cap. II „Venituri din activităţi independente” al titlului IV din Codul fiscal, venitul net anual fiind 
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, numai în cazul în care acestea au fost 
achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. 
(7) Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de 
venit nu au obligaţii contabile. 
(8) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net se 
determină pe bază de normă de venit şi o altă activitate agricolă pentru care nu există obligaţia 
stabilirii normelor de venit potrivit art. 104 alin. (3) cheltuielile efectuate în comun, care sunt aferente 
veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite, vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de 
teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. 
(9) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net se 
determină pe bază de normă de venit şi o altă activitate independentă pentru care venitul net anual 
se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate se aplică regimul fiscal specific fiecărei 
activităţi în parte.  

Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 
Art. 104. – (1) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor  
cap. II - Venituri din activităţi independente -, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul 
de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din 
activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile 
cap. X. 
(2) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la art. 103 alin. (1) în altă modalitate decât în 
stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii 
categoriei respective. 
(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit sunt venituri 
impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activităţi independente -, venitul net 
anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii 
având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de 
impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 

Venituri neimpozabile  

Art. 105. – Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără 
personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: 
a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri 
neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 
20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; 
b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial 
supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activităţi independente. 
(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului 
următor: 
 

 Produse vegetale Suprafaţă	  
 Cereale până la 2 ha 
 Plante oleaginoase până la 2 ha 
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 Produse vegetale Suprafaţă	  
 Cartof până la 2 ha 
 Sfeclă de zahăr până la 2 ha 
 Tutun până la 1 ha 
 Hamei pe rod până la 2 ha 
 Legume în câmp până la 0,5 ha 
 Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha 
 Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha 
 Pomi pe rod până la 1,5 ha 
 Vie pe rod până la 1 ha 
 Arbuşti fructiferi până la 1 ha 
 Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha 
 Animale Nr. capete/nr. de familii de albine 
 Vaci până la 2 
 Bivoliţe până la 2 
 Oi până la 50 
 Capre până la 25 
 Porci pentru îngrăşat până la 6 
 Albine până la 75 de familii 
 Păsări de curte până la 100 

 
(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale. 
(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu 
soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi 
pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la alin. (2) nu generează 
venit impozabil. 
(5) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. 

NORME METODOLOGICE 
29. (1) În aplicarea prevederilor art. 105 nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit 
prevederilor cap. VII al titlului IV din Codul fiscal: 
a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de 
teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere 
graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, destinate furajării animalelor deţinute de 
contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor 
prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal; 
b) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică care obţin venituri din exploatarea 
păşunilor şi fâneţelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3); 
c) contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii 
potrivit prevederilor cap. IV al titlului IV din Codul fiscal; 
d) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, 
în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în 
care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt 
atribuite conform pct. 30 alin. (2). Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din 
punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile 
conform art. 62 lit. m) din Codul fiscal. 
(2) În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub 
forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. 

Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit  

Art. 106. – (1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. 
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru 
categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 105 alin. (2). 
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(3) Normele de venit, precum şi datele necesare calculului acestora se stabilesc de către entităţile 
publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei aprobate prin 
hotărâre a Guvernului, şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel 
târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. 
(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi 
agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul stabileşte venitul 
anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.  
(5) În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de 
asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice 
nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă 
şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole 
vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă. 
(6) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) şi evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor 
fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se 
stabileşte pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului 
Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, comisie 
formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenţia de Plăţi şi 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. 
(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) şi (6) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., 
cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
(8) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de 
completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 
(9) În cazul reducerii normelor de venit potrivit alin. (5) şi (6), contribuabilul are obligaţia să depună 
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi să 
recalculeze venitul anual şi impozitul anual, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubelor, prin 
diminuarea normei de venit aferentă fiecărei categorii de produse vegetale/categorii de animale 
prevăzute la art. 105 alin. (2) corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit 
procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, conform procedurii prevăzute la alin. (7). 

NORME METODOLOGICE 
30. (1) În aplicarea prevederilor art. 106 alin. (1) din Codul fiscal, pentru stabilirea venitului net anual 
contribuabilii au următoarele obligații:  

a) să stabilească suprafețele (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse 
vegetale şi animalele care depășesc plafonul neimpozabil prevăzut la art. 105 alin. (2); 
b) să calculeze venitul net anual prin  înmulțirea normei anuale de venit stabilită pe unitatea de 
suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru care se datorează impozit cu suprafețele 
(ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele deținute.  

(2) În cazul asocierilor fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole  pentru care 
venitul se stabilește pe bază de norme de venit, asociatul desemnat care răspunde pentru 
îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, are următoarele obligații: 
a) să stabilească suprafețele (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse 
vegetale şi animalele care depășesc plafonul neimpozabil prevăzut la art. 105 alin. (2) și deținute în 
asociere. Plafonul neimpozabil prevăzut la  art. 105 alin. (2) se acordă la nivel de asociere.   
b) să calculeze venitul net anual prin  înmulțirea normei anuale de venit stabilită pe unitatea de 
suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru care se datorează impozit cu suprafețele 
(ha)/cap de animal/familie de albine deținute.  
c) să distribuie fiecărui asociat cota din venitul net anual stabilit la lit. b), ce revine fiecărui asociat 
conform contractului de asociere, impozitul fiind calculat de fiecare membru asociat. 
(3) Persoanele prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. d) din Codul fiscal, încadrate în cursul anului fiscal în 
gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi cele care în cursul perioadei impozabile nu se mai 
încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii, reduc norma de venit proporţional cu 
numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. 
(4)  Impozitul anual se calculează la nivelul venitului net anual determinat potrivit alin. (1) lit. b) după 
reducerea normei anuale de venit prevăzută la alin. (3).  
(5) Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea 
bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, 
înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în 
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acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care 
acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura 
succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de 
animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.  

Calculul şi plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole  

Art. 107. – (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de către contribuabil prin 
aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale 
de venit, impozitul fiind final. 
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 103 alin. (1) pentru care venitul 
se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual, pentru veniturile anului în 
curs, declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la 
organul fiscal competent, până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului. 
(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. 
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 105. 
(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 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. 
(6) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură au obligaţia să 
determine venitul net anual impozabil/pierderea netă anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul 
categoriei, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final. 
(7) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a 
anului următor celui de realizare a venitului. 
(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 anuală de venit pentru asocierile fără 
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparentei fiscale, la termenul prevăzut la alin. (5). 
(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 
76 lit. a3) 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. 

NORME METODOLOGICE 
31. (1) În aplicarea prevederilor art. 107 din Codul fiscal, impozitul  pe venitul din activităţi agricole se 
calculează de contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului net anual din activităţi 
agricole stabilite potrivit pct. 30 alin. (1) lit. b), impozitul fiind final. 
(2) Declararea  suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine deținute la acea dată,, a 
venitului anual impozabil stabilit potrivit pct. 30 alin. (1) lit. b), precum și a impozitului datorat, calculat 
potrivit alin. (1)  se efectuează prin declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal, iar termenul legal 
de depunere este până la data de 15 martie, inclusiv, a anului în curs. 
(3) În situația modificării structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale/numărului de 
capete de animale/familii de albine, contribuabilii care au depus declarația prevăzută la art. 107 alin. 
(2) din Codul fiscal, înainte de termenul prevăzut de lege, pot depune o nouă declaraţie pentru anul 
în curs, până la data de 15 martie, inclusiv.  În cazul asocierilor fără personalitate juridică care au 
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depus declarația prevăzută de lege, asociatul desemnat poate depune o nouă declarație până la 
data de 15 februarie, inclusiv, a a anului în curs. 
Informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine 
deţinute de către contribuabil la data de 15 martie, inclusiv, sau de către asocierile fără personalitate 
juridică la data de15 februarie inclusiv. 
(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole în asociere fără personalitate 
juridică, fiecare asociat înscrie în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 120 din Codul fiscal,  venitul net anual pe care  
asociatul desemnat îl distribuie  corespunzător cotei din venitul anual impozabil potrivit 
reglementărilor  prevăzute la pct. 30 alin. (2). 
(5) Exemplu privind stabilirea venitului net anual potrivit prevederilor art. 106 alin. (1) din Codul fiscal: 
O persoană fizică, deține o suprafață de 5 ha de teren pe care cultivă cereale. Norma anuală de 
venit stabilită este de  360 lei/ha. 
Stabilirea venitului net anual se efectuează după cum urmează: 
a) stabilirea suprafețelor de teren pentru care se datorează impozit, prin scăderea din totalul 
suprafeței de teren deținute a suprafeței neimpozabile prevăzută la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, 
respectiv: 
Suprafața de teren impozabilă  5 ha - 2 ha =  3 ha 
b) stabilirea venitului net anual, prin înmulțirea suprafeței de teren impozabil cu norma anuală de 
venit stabilită pentru 1 ha, după cum urmează: 
360 lei x 3 ha = 1.080 lei 
c) stabilirea impozitului datorat 1.080 lei x 10% = 108 lei   
(6) Exemplu privind stabilirea venitului net anual în cazul asocierilor fără personalitate juridică: 
3 persoane fizice, A, B, și C constituie o asociere fără personalitate juridică în vederea cultivării 
terenurilor pe care le dețin cu cereale, pentru care, în anul în curs s-a stabilit o normă anuală de 
venit de 360 lei/ha.  
Fermierul A deține în proprietate o suprafață de teren de 4 ha, fermierul B deține în proprietate o 
suprafață de teren  de 5 ha și fermierul C deține în proprietate o suprafață de teren 2 ha. 
În contractul de asociere, cotele de distribuire ale venitului net sunt următoarele: 
a)  Fermierul A participă cu o cotă de 36%; 
b)  Fermierul B participă cu o cotă de 45%; 
c) Fermierul C participă cu o cotă de 19%. 
Asociatul desemnat să răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației are următoarele obligații: 
a) să stabilească suprafața de teren pentru care se datorează impozit, respectiv:  
suprafață totală = 4 ha + 5 ha +2 ha = 11 ha 
suprafața de teren pentru care se datorează impozit = 11 ha - 2 ha = 9 ha. 
b) să stabilească venitul anual impozabil: 
360 lei/ha x 9 ha = 3.240 lei 
c) să distribuie venitul anual impozabil asociaților: 
- fermierului A     3.240 lei x 36% = 1.166 lei 
- fermierului B     3.240 lei x 45% = 1.458 lei 
- fermierului C     3.240 lei x 19% =    616 lei 
Fermierul A depune declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal, prin care stabilește impozitul 
datorat aplicând regula prevăzută la pct 31 alin. (1). Impozitul datorat se stabilește astfel: 
          1.166.lei x 10% = 117 lei 
Fermierul B depune declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal, prin care stabilește impozitul 
datorat aplicând regula prevăzută la pct 31 alin. (1). Impozitul datorat se stabilește astfel: 
          1.458 lei x 10% =  146 lei 
Fermierul C depune declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal, prin care stabilește impozitul 
datorat aplicând regula prevăzută la pct 31 alin. (1). Impozitul datorat se stabilește astfel: 
             616 lei x 10% = 62 lei 

CAPITOLUL VIII 
Venituri din premii şi din jocuri de noroc  

Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 
Art. 108. – (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, 
sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 
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nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
166/2015, precum şi din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. 

NORME METODOLOGICE 
32. (1) În sensul aplicării prevederilor art. 108 alin. (1) din Codul fiscal în această categorie se 
cuprind venituri în bani şi/sau în natură, ca de exemplu: 
a) venituri sub formă de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultură, ştiinţă şi artă la gale, 
simpozioane, festivaluri, concursuri naţionale sau internaţionale, concursuri pe meserii sau profesii; 
b) venituri sub formă de premii în bani şi/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor 
şi altor specialişti prevăzuţi în legislaţia în materie, pentru rezultatele obţinute la competiţii sportive 
interne şi internaţionale, altele decât: 
(i) veniturile prevăzute la art. 62 din Codul fiscal; 
(ii) veniturile plătite de entitatea cu care aceştia au relaţii generatoare de venituri din salarii potrivit 
cap. III al titlului IV din Codul fiscal; 
c) venituri impozabile obţinute din jocuri de noroc. 
(2) În scopul delimitării veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate 
câştiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participanţilor la joc de către orice persoană 
juridică autorizată să exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislaţiei în materie. 

(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul 
stimulării vânzărilor. 
(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile şi serviciile primite, ca urmare a 
participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de 
tip jack-pot, definite conform normelor metodologice. 

Stabilirea venitului net din premii 

Art. 109. – Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil. 

Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 

Art. 110. – (1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată 
asupra venitului net realizat din fiecare premiu. 
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la 
fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un 
participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:  

 Tranşe de venit brut 
– lei – 

Impozit 
– lei – 

Până la 66.750, inclusiv 1% 
Peste 66.750 – 445.000 inclusiv  667,5 + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei 
Peste 445.000 lei 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei 
(21) Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la 
distanţă sau on-line, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se 
determină şi se reţine la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau 
similar. 
(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. 
(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: 
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de 
contribuabil pentru fiecare premiu; 
b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor 
de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de 
contribuabil pentru fiecare venit brut primit. 
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Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din 
care a fost obţinut venitul respectiv. 
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, 
inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de 
jocuri de noroc. 
(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final. 
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care a fost reţinut. 
(7)-(13) Abrogate. 

CAPITOLUL IX 
Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare 

din patrimoniul personal 

Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  

Art. 111. – (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice 
între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor 
de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 
3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a 
sumei neimpozabile de 450.000 lei. 

NORME METODOLOGICE 
33. (1) În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (1) din Codul fiscal se definesc următorii termeni: 
a) prin contribuabil, în sensul art. 111 din Codul fiscal, se înţelege persoana fizică căreia îi revine 
obligaţia de plată a impozitului. 
În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice 
între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmiţătorul în cazul contractului de 
întreţinere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacţie etc., cu excepţia transferului prin 
donaţie. 
În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toţi copermutanţii, coschimbaşii, cu 
excepţia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situaţie în care calitatea 
de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil. 
În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil revine donatarului, 
în situaţia în care acesta este contribuabil potrivit prevederilor titlului IV „Impozitul pe venit” din Codul 
fiscal. 
Contribuabil este şi persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social. 
În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauză de moarte, prin succesiune legală sau 
testamentară, calitatea de contribuabil revine moştenitorilor legali sau testamentari, precum şi 
legatarilor cu titlu particular; 
b) prin construcţii de orice fel se înţelege: 
(i) construcţii cu destinaţia de locuinţă; 
(ii) construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale; 
(iii) construcţii industriale, hale de producţie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, 
parcări; 
(iv) orice construcţie sau amenajare subterană ori supraterană cu caracter permanent, pentru a cărei 
edificare este necesară autorizaţia de construcţie în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) prin terenul aferent construcţiilor se înţelege terenuri-curţi, construcţii şi anexele acestora, conform 
titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic-numărul cadastral - sau care constituie un 
singur corp funciar; 
d) prin terenuri de orice fel, fără construcţii, se înţelege terenurile situate în intravilan sau extravilan, 
indiferent de categoria de folosinţă, cum ar fi: curţi, grădini, teren arabil, păşune, fâneaţă, teren 
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forestier, vii, livezi şi altele asemenea pe care nu sunt amplasate construcţii şi nu pot fi încadrate în 
categoria terenurilor aferente construcţiilor în înţelesul lit. c); 
e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se înţelege 
înstrăinarea, prin acte juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, 
indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizează acest transfer: vânzare-cumpărare, 
donaţie, rentă viageră, întreţinere, schimb, dare în plată, tranzacţie, aport la capitalul social, inclusiv 
în cazul când transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea; 
f) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă/hotărâre judecătorească definitivă şi executorie a dobândirii dreptului de proprietate ca 
efect al uzucapiunii; 
g) abrogată;  
h) abrogată. 

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: 
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin 
reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale; 
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea 
inclusiv, precum şi între soţi; 
c) în cazul actelor de desfiinţare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate 
asupra proprietăţilor imobiliare; 
d) constatarea în condiţiile art. 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile pre-
vederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată. 

NORME METODOLOGICE 
33. (2) În aplicarea art. 111 alin. (2) din Codul fiscal, nu se datorează impozit la dobândirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de 
proprietate în temeiul următoarelor legi speciale: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
112/1995, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi orice alte acte normative cu caracter reparatoriu. 
Este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate prin donaţie între rude ori 
afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi. Dovada calităţii de soţ, rudă sau afin se 
face cu acte de stare civilă. 
Înstrăinarea ulterioară a proprietăţilor imobiliare dobândite în condiţiile prevăzute la paragrafele 1 şi 2 
va fi supusă impozitării, cu excepţia transmiterii dreptului de proprietate prin donaţie între rude ori 
afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi. 
Face excepţie de la impunere transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor 
acestuia pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct. 7 alin. (8) din 
normele metodologice date în aplicarea art. 68 din Codul fiscal, acestea fiind incluse în categoriile de 
venituri pentru care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitate. Pentru aplicarea 
regimului fiscal stabilit în cazul transferului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru 
proprietăţile imobiliare din patrimoniul afacerii, contribuabilii au obligaţia prezentării următoarelor 
documente: certificatul de înregistrare sau, după caz, certificatul de înregistrare fiscală şi extrasul de 
carte funciară din care să rezulte că imobilul face parte din patrimoniul afacerii. 
În cazul partajului judiciar sau voluntar, precum şi al regimului separaţiei de bunuri nu se datorează 
impozit.  

(21) Dispoziţiile alin. (2) lit. e) se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor 
personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă 
dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora. 
(22) Persoanele fizice prevăzute la alin. (21) beneficiază de prevederile alin. (2) lit. e) o singură dată, 
pentru prima operaţiune de dare în plată, astfel cum rezultă din registrul prevăzut la alin. (23), indiferent 
de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 77/2016. 
(23) Pentru identificarea primei operaţiuni de dare în plată, în vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. 
e), se înfiinţează la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România Registrul naţional notarial 
de evidenţă a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor 
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bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, denumit în continuare RNNEADP, în 
care se înscriu actele autentificate de notarul public şi hotărârile judecătoreşti de dare în plată emise în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul Naţional de 
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN – Infonot). 
(24) În cazul în care darea în plată pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face 
prin notarul public, persoanele fizice prevăzute la alin. (21) solicită acestuia un certificat eliberat de 
CNARNN care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 
77/2016, până la data autentificării actului de dare în plată de către acesta. 
(25) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de către notarul public se efectuează în baza certificatului 
eliberat potrivit alin. (24). 
(26) Notarii publici care autentifică acte de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 au obligaţia să le 
transmită la RNNEADP în aceeaşi zi, în vederea înregistrării lor, cu evidenţierea distinctă a persoanelor 
fizice care au calitatea de parte în actul de dare în plată. 
(27) În cazul în care darea în plată pentru care persoanele fizice, prevăzute la alin. (21), solicită aplicarea 
prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecătorească, acestea au obligaţia transmiterii unui 
exemplar al hotărârii judecătoreşti definitive la CNARNN, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
hotărârii, în vederea înregistrării acesteia în RNNEADP. 
(28) În situaţia prevăzută la alin. (27), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice 
prevăzute la alin. (21) au obligaţia depunerii unei cereri la organul fiscal competent, în termen de 90 de 
zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii, la care să anexeze 
certificatul eliberat de CNARNN, din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a 
înregistrat în RNNEADP şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, 
până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti. Certificatul se obţine de la CNARNN - Infonot de 
persoana fizică, direct sau prin intermediul unui notar public. 
(29) Cererea prevăzută la alin. (28) va cuprinde cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale 
contribuabilului, calitatea de parte în cadrul unei hotărâri judecătoreşti obţinute în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 77/2016, numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive, adresa la care este situat 
bunul imobil înstrăinat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de 
dare în plată. 
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de 
moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în 
termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale 
în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei 
succesorale. 

NORME METODOLOGICE 
33. (3) În cazul procedurii succesorale se aplică următoarele reguli: 
a) finalizarea procedurii succesorale are loc la data întocmirii încheierii de finalizare a succesiunii; 
b) impozitul datorat va fi achitat de către contribuabil la data întocmirii încheierii finale de către 
notarul public; 
c) în situaţia în care succesiunea legală sau testamentară este dezbătută şi finalizată prin întocmirea 
încheierii de finalizare a succesiunii în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, nu 
se datorează impozit. Nu se datorează impozit nici în situaţia în care, după finalizarea succesiunii, se 
solicită certificat de moştenitor suplimentar şi se întocmeşte încheierea finală suplimentară înainte de 
expirarea termenului de 2 ani; 
d) în cazul finalizării succesiunii prin întocmirea încheierii finale după expirarea termenului de 2 ani, 
moştenitorii datorează impozitul de 1% prevăzut în art. 111 alin. (3) din Codul fiscal; 
e) în cazul în care succesiunea a fost finalizată prin întocmirea încheierii de finalizare înainte de 
expirarea termenului de 2 ani şi se solicită certificat de moştenitor suplimentar după expirarea 
termenului de 2 ani, calculat de la data decesului autorului succesiunii, moştenitorii datorează 
impozit în condiţiile art. 111 alin. (3) din Codul fiscal numai pentru proprietăţile imobiliare ce se vor 
declara şi menţiona în încheierea finală suplimentară; 
f) în cazul succesiunilor vacante şi al partajului succesoral nu se datorează impozit; 
g) impozitul se calculează şi se încasează la valoarea proprietăţilor imobiliare cuprinse în masa 
succesorală. 
Masa succesorală, din punct de vedere fiscal şi în condiţiile art. 111 alin. (3) din Codul fiscal, 
cuprinde numai activul net imobiliar declarat de succesibili. În cazul în care aceştia nu au cunoştinţă 
sau nu declară valoarea bunurilor imobile ce compun masa succesorală, la stabilirea valorii masei 
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succesorale vor fi avute în vedere valorile bunurilor din studiul de piaţă. În scop fiscal, prin activul net 
imobiliar se înţelege valoarea proprietăţilor imobiliare după deducerea pasivului succesoral 
corespunzător acestora. În pasivul succesiunii se includ obligaţiile certe şi lichide dovedite prin acte 
autentice şi/sau executorii, precum şi cheltuielile de înmormântare până la concurenţa sumei de 
1.000 lei, care nu trebuie dovedite cu înscrisuri. 
În cazul în care în activul succesoral se cuprind şi bunuri mobile, drepturi de creanţă, acţiuni, 
certificate de acţionar etc., se va stabili proporţia valorii proprietăţilor imobiliare din totalul activului 
succesoral, iar pasivul succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv imobile, 
proporţional cu cota ce revine fiecăreia din categoriile de bunuri mobile sau imobile. 
După deducerea pasivului succesoral corespunzător bunurilor imobile, din valoarea acestora se 
determină activul net imobiliar reprezentând baza impozabilă; 
h) în cazul în care procedura succesorală se finalizează prin hotărâre judecătorească, se aplică 
dispoziţiile prezentului alineat. 

(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se 
transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este 
inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, 
notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie. 

NORME METODOLOGICE 
33. (4) În sensul prevederilor art. 111 alin. (4) din Codul fiscal, la transmiterea dreptului de 
proprietate, impozitul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Codul fiscal se calculează prin aplicarea cotei 
de 3% asupra venitului impozabil, care se stabileşte ca diferenţă între valoarea tranzacţiei şi plafonul 
neimpozabil de 450.000 lei. Valoarea tranzacţiei proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, 
luată în calcul la stabilirea venitului impozabil, nu include TVA aferentă, în cazul în care aceasta se 
aplică tranzacţiei respective. 
În cazul unei/unor proprietăţi imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, venitul 
impozabil se determină astfel: 
a) în situaţia în care legislaţia în materie impune întocmirea unui raport de evaluare, venitul impozabil 
se stabileşte prin deducerea plafonului neimpozabil de 450.000 lei din valoarea tranzacţiei 
reprezentând valoarea proprietăţii/proprietăţilor imobiliare din actul de transfer aduse ca aport, care 
nu poate fi mai mică decât valoarea rezultată din raportul de evaluare; 
b) în situaţia în care legislaţia în materie nu impune întocmirea unui raport de evaluare, venitul 
impozabil se stabileşte prin deducerea plafonului neimpozabil de 450.000 lei din valoarea tranzacţiei 
reprezentând valoarea proprietăţii/proprietăţilor imobiliare din actul de transfer aduse ca aport. 
Pentru construcţiile neterminate, la înstrăinarea acestora, venitul impozabil se stabileşte prin 
deducerea plafonului neimpozabil de 450.000 lei din valoarea determinată pe baza unui raport de 
expertiză/evaluare, care va cuprinde valoarea construcţiei neterminate la care se adaugă valoarea 
terenului aferent declarată de părţi. Raportul de expertiză/evaluare se întocmeşte pe cheltuiala 
contribuabilului de un expert/evaluator autorizat în condiţiile legii. 
În cazul schimbului unei/unor proprietăţi imobiliare cu altă/alte proprietăţi imobiliare se consideră că 
au loc două tranzacţii, iar venitul impozabil aferent fiecăreia dintre cele două tranzacţii se determină 
prin deducerea din valoarea fiecărei tranzacţii a plafonului neimpozabil de 450.000 lei. 
În cazul schimbului unei proprietăţi imobiliare cu un bun mobil al unei persoane fizice, venitul 
impozabil se stabileşte pentru persoana fizică ce transmite proprietatea imobiliară, la valoarea 
tranzacţiei reprezentând valoarea proprietăţii imobiliare din actul de transfer diminuată cu plafonul 
neimpozabil de 450.000 lei. 
Studiul de piaţă reprezintă colectarea informaţiilor de pe piaţa imobiliară în ceea priveşte 
oferta/cererea şi valorile de piaţă corespunzătoare proprietăţilor imobiliare care fac obiectul transfe-
rului dreptului de proprietate potrivit prevederilor art. 111 din Codul fiscal. Acesta trebuie să conţină 
informaţii privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară în anul precedent în funcţie de tipul 
proprietăţii imobiliare, de categoria localităţii unde se află situată aceasta, respectiv zone în cadrul 
localităţii/rangul localităţii. Studiile de piaţă sunt comunicate de către Camerele Notarilor Publici, 
după fiecare actualizare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a fi utilizate începând cu data de întâi a lunii următoare 
primirii acestora. 
În anul 2016, expertizele privind valoarea de circulaţie a proprietăţilor imobiliare pentru anul 2015, 
actualizate pentru anul 2016, sunt asimilate studiului de piaţă. 
În cazul în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă, notarul public 
transmite o notificare organului fiscal competent cu privire la respectiva tranzacţie, până la data de 
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25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc aceasta. Notificarea trebuie să cuprindă 
cel puţin următoarele elemente: 
a) părţile contractante; 
b) numărul actului notarial; 
c) valoarea înscrisă în actul de transfer; 
d) valoarea stabilită în studiul de piaţă. 
(41) În cazul transferului unei proprietăţi imobiliare deţinute în coproprietate, venitul impozabil se 
stabileşte pentru proprietatea imobiliară transferată prin deducerea din valoarea tranzacţiei 
reprezentând valoarea totală din actul de transfer a plafonului neimpozabil de 450.000 lei. Venitul 
impozabil ce revine coproprietarilor se atribuie fiecăruia, corespunzător cotei de deţinere. În situaţia 
în care cotele de deţinere nu sunt precizate, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală 
cu a celorlalţi. 
(42) În cazul transferului unei proprietăţi imobiliare deţinute în devălmăşie, venitul impozabil se 
stabileşte pentru proprietatea imobiliară transferată prin deducerea din valoarea tranzacţiei 
reprezentând valoarea totală din actul de transfer a plafonului neimpozabil de 450.000 lei. Venitul 
impozabil ce revine coproprietarilor devălmaşi se atribuie fiecăruia în cote egale. 
(43) În cazul în care sunt transferate mai multe proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal, printr-
un singur act juridic între vii şi indiferent de numărul proprietarilor, plafonul neimpozabil de 450.000 
lei se deduce o singură dată din valoarea tranzacţiei reprezentând valoarea totală din actul de 
transfer. Venitul impozabil ce revine fiecărui proprietar se determină în funcţie de valoarea cotei de 
proprietate înstrăinate aşa cum rezultă din actul de transfer. 

(5) Camerele notarilor publici actualizează cel puţin o dată pe an studiile de piaţă care trebuie să conţină 
informaţii privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară specifică în anul precedent şi le 
comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul A.N.A.F. 
(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de notarul public înainte de 
autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat 
şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. În cazul în 
care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute 
la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre judecătorească ori prin altă procedură, impozitul prevăzut la 
alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de 
impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă 
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii 
comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la 
data hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii. 
Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara 
venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea 
calculării impozitului. 
În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a 
fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, 
pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. 

NORME METODOLOGICE 
33. (5) În aplicarea art. 111 alin. (6) din Codul fiscal, impozitul se va calcula şi se va încasa de către 
notarul public, anterior autentificării actului sau semnării încheierii de finalizare a procedurii succe-
sorale. 
Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie în numerar, pe chitanţă, la sediul biroului notarului 
public, fie prin virament bancar, într-un cont al biroului notarial. În cazul plăţii impozitului prin 
virament bancar, dovada achitării se face cu ordinul de plată. 
Documentul de plată a impozitului de către contribuabil se va menţiona în încheierea de 
autentificare, respectiv în încheierea de finalizare a procedurii succesorale şi în certificatul de 
moştenitor. 
Modelul chitanţelor ce vor fi utilizate de către notarii publici la încasarea impozitului se va stabili şi se 
va tipări de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 
În situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit în termenul legal documentaţia prevăzută de 
lege, organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza 
documentaţiei prezentate de acesta. În situaţia în care la primirea documentaţiei transmise de 
instanţele judecătoreşti constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul 
fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale. 
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În situaţia în care o hotărâre judecătorească sau documentaţia aferentă acesteia includ valoarea 
proprietăţii imobiliare, stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii, venitul impozabil pentru 
transferul proprietăţii imobiliare se determină ca diferenţă între valoarea tranzacţiei reprezentând 
valoarea proprietăţii imobiliare şi suma neimpozabilă de 450.000 lei. 
În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea proprietăţii imobiliare stabilită 
de un expert autorizat în condiţiile legii sau în documentaţia aferentă hotărârii nu este cuprinsă 
expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului, venitul impozabil se determină prin dedu-
cerea din valoarea tranzacţiei stabilită potrivit art. 111 alin. (5) din Codul fiscal a sumei neimpozabile 
de 450.000 lei. 
În cazul transferurilor prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care 
contribuabilul are obligaţia declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin 
alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită trebuie să 
solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform 
procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului. 
În cazul în care transferul proprietăţilor imobiliare se realizează prin procedura de executare silită la 
stabilirea venitului impozabil se deduce suma neimpozabilă de 450.000 lei. 

(7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se distribuie astfel: 
a) o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat; 
b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află 
bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. 
(8) Procedura de calculare, încasare şi plată a impozitului perceput în condiţiile alin. (1) şi (3), precum şi 
obligaţiile declarative se stabilesc prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului 
finanţelor publice şi al ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România.  

Rectificarea impozitului 
Art. 112. – În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în 
procedura succesorală de către notarul public, se constată erori ori omisiuni în calcularea şi încasarea 
impozitului prevăzut la art. 111 alin. (1) şi (3), notarul public va comunica organului fiscal competent 
această situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale 
competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 111 alin. (1) şi (3), în 
vederea încasării impozitului. 
Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. 
111 alin. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială 
este imputabilă notarului public care, cu intenţie, nu şi-a îndeplinit această obligaţie.  

Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor 
imobiliare  
Art. 113. – Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie 
informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru 
fiecare tranzacţie: 
a) părţile contractante; 
b) valoarea înscrisă în documentul de transfer; 
c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 
d) taxele notariale aferente transferului.  

CAPITOLUL X 
Venituri din alte surse  

Definirea veniturilor din alte surse  

Art. 114. – (1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se 
încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în 
conformitate cu prezentul titlu. 

NORME METODOLOGICE 
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34. (1) În aplicarea art. 114 din Codul fiscal, în această categorie se includ, pe lângă veniturile 
enumerate la art. 114 alin. (2) din Codul fiscal, de exemplu, şi următoarele venituri realizate de 
persoanele fizice: 
a) remuneraţiile pentru munca prestată în interesul unităţilor aparţinând Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, precum şi în atelierele locurilor de deţinere, acordate, potrivit legii, condamnaţilor 
care execută pedepse privative de libertate; 
b) veniturile primite de studenţi sub forma indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţele senatului 
universitar; 
c) sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoţesc elevii la concursuri şi alte mani-
festări şcolare; 
d) indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi perso-
nalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, 
parlamentare şi locale; 
e) veniturile obţinute de persoanele care fac figuraţie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni 
televizate şi altele asemenea; 
f) tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii; 
g) venituri sub forma anumitor bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, 
foşti salariaţi, şi membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza 
unor legi speciale; 
h) sume rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a 
pădurilor şi a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane fizice, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; 
i) veniturile obţinute de persoanele fizice sub forma bacşişului, potrivit prevederilor legale. 

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: 
a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul 
unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor; 
a1) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 – 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu 
încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, obţinute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la 
populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de 
statistici oficiale; 
a2) indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în condiţiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea 
Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor; 
a3) indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, potrivit 
prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef 
al statului român; 
b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între 
părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; 
c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de 
persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi 
speciale; 
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial; 
e) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor 
Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi 
valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le 
au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile; 
f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, 
prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 
ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile 
realizate din: 
1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe 
care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat; 
2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în 
proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat; 
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g) veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi 
din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru 
care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activităţi independente şi cap. VII - Venituri din 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 

NORME METODOLOGICE 
34. (2) În veniturile din activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse 
veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie şi care 
desfăşoară activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de 
proprietate intelectuală, precum şi venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, fără a 
avea caracter de continuitate şi pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din 
activităţi independente” şi cap. VII „Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură” din titlul 
IV al Codului fiscal. 

h) bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către 
persoana juridică în folosul personal al acestuia; 
i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile 
sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii; 
j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant 
la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, 
altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f); 
k) dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite 
participanţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de 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. 
m) venituri din transferul de monedă virtuală 
(3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de 
evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 

Calculul impozitului şi termenul de plată  
Art. 115. – (1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de 
către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute 
la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m). 
(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obţin venituri din activităţile prevăzute la 
art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea respectivă, potrivit 
legislaţiei în materie, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere, la plătitorii de venituri, la 
momentul plăţii veniturilor. 
(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final. 
(3) Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care a fost reţinut. 

Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse 

Art. 116. – (1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele 
decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m) 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. 
(2) Impozitul pe venit 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: 
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, altele 
decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m); 
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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). 
c) câştigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat 
ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. 
Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu 
depăşească nivelul de 600 lei. 
(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 cheltuielile reprezintă plăţile efectuate, în cursul unui an 
fiscal, din toate operaţiunile respective, evidenţiate în baza documentelor justificative. 
La stabilirea veniturilor realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a cesiunii de creanţă aferente unui 
împrumut sau în cazul realizării venitului din creanţa respectivă, încasările şi plăţile de principal 
efectuate în cursul anului fiscal nu vor fi luate în calcul. 
(31) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. c) se pot emite norme. 
(4) Impozitul reprezintă impozit final. 
(5) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a 
anului următor celui de realizare a venitului. 
(6) Abrogat. 
(7) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi 
de conducere a evidenţei contabile. 

Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată  

Art. 117. – Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a 
căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. 
Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor. 
 

CAPITOLUL XI 
Venitul net anual impozabil  

Stabilirea venitului net anual impozabil 

Art. 118. – (1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi f), contribuabilul stabileşte venitul net anual  
impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual, a 
pierderilor fiscale reportate. 
(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a1), la determinarea venitului net anual impozabil, 
contribuabilul stabileşte: 
a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri 
prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate; 
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale 
recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit 
prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii. 
(3) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c) şi f), ce se realizează într-o fracţiune de an 
sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual. 
(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, din drepturi de 
proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către contribuabil cu venituri 
obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi. 
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele: 
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi; 
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil; 
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere 
definitivă a contribuabilului. 
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(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole definite la art. 103 alin. 
(1), pentru care sunt stabilite norme de venit, precum şi pentru tipurile de venituri prevăzute expres 
pentru categoriile de venituri pentru care impozitul este final. 
(7) Pierderile din categoriile de venituri prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c) şi f) provenind din străinătate se 
reportează şi se compensează de către contribuabil cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în 
străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi. 

NORME METODOLOGICE 
35. (1) În aplicarea art. 118 din Codul fiscal, venitul net anual impozabil se calculează de 
contribuabil, pe fiecare sursă pentru veniturile din România şi/sau din străinătate. 
(2) În cazul veniturilor realizate din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală 
pentru care impunerea se realizează în sistem real, în baza datelor din contabilitate, venitul net 
anual impozabil se determină de către contribuabil, după cum urmează: 
a) se stabileşte venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă de venit, prin 
deducerea din venitul net anual, determinat potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, a pierderilor 
fiscale reportate; 
b) se stabileşte venitul net anual impozabil, prin deducerea contribuţiei de asigurări sociale datorată 
potrivit reglementărilor titlului V din Codul fiscal din suma veniturilor nete anuale recalculate potrivit 
reglementărilor prevăzute la lit. a). 
(3) În cazul veniturilor realizate din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi cedarea 
folosinţei bunurilor, pentru care impunerea se efectuează în sistem real, în baza datelor din 
contabilitate venitul net anual impozabil este egal cu suma veniturilor nete anuale recalculate potrivit 
alin. (2) lit. a). 
(4) Pentru persoanele fizice care sunt constituite în asocieri fără personalitate juridică, venitul 
net/pierderea anuală luat/luată în calcul la determinarea venitului net anual impozabil este venitul 
net/pierderea distribuit/distribuită de reprezentantul asocierii corespunzător cotelor de distribuire ale 
venitului net prevăzute în contractul de asociere. 
(5) Rezultatul negativ dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, înregistrat pentru fiecare 
sursă de venit din categoriile de venituri, reprezintă pierdere fiscală pentru acea sursă de venit. 
(6) Dacă pierderile fiscale reportate aferente unei surse de venit sunt mai mari decât venitul net 
anual al sursei respective, rezultatul reprezintă pierdere de reportat. 
(7) În aplicarea art. 118 alin. (4) din Codul fiscal, dacă în urma compensării efectuate pentru anul 
fiscal rămâne o pierdere necompensată, aceasta reprezintă pierdere fiscală reportată pe anii 
următori până la al şaptelea an inclusiv. 
(8) Regulile de compensare şi reportare a pierderilor sunt următoarele: 
a) reportarea pierderilor se va face an după an, pe sursa respectivă, începând cu pierderea cea mai 
veche; 
b) dreptul la reportul pierderii este personal şi nu poate fi transmis moştenitorilor sau oricărei altei 
persoane, în scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, şi reprezintă pierdere definitivă a 
contribuabilului decedat. 
(9) Exemplu privind aplicarea art. 118 din Codul fiscal 
Exemplul 1 
O persoană fizică realizează venituri din activităţi independente impuse în sistem real, astfel: 
Din fabricarea de furnire şi panouri din lemn în anul 2017 înregistrează o pierdere fiscală de 45.000 
lei, iar în anul 2018 realizează un venit net anual de 60.000 lei. 
Din dulgherie, tâmplărie înregistrează în anul 2018 o pierdere de 12.000 lei. 
Din lăcătuşărie realizează în anul 2018 un venit net anual de 30.000 lei. 
Venitul ales pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale în anul 2018 este de 25.000 lei. 
Contribuţia de asigurări sociale datorată este de 6.250 lei. 
Venitul net anual impozabil pentru anul 2018 se calculează după cum urmează: 
a) stabilirea venitului net anual recalculat 
Din fabricarea de furnire şi panouri din lemn 
60.000 lei - 45.000 lei = 15.000 lei 
Din lăcătuşărie 30.000 lei 
b) stabilirea venitului net impozabil 
15.000 lei + 30.000 lei - 6.250 lei = 38.750 lei 
c) impozitul anual pe veniturile realizate datorat 
38.750 lei x 10% = 3.875 lei 
Pierderea înregistrată din activitatea de dulgherie, tâmplărie în sumă de 12.000 lei urmează a fi 
recuperată în anii următori, potrivit prevederilor art. 118 alin. (4) din Codul fiscal. 



Titlul IV. Impozitul pe venit 

 74 

Stabilirea câştigului net anual impozabil  

Art. 119. – (1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni 
cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului 
financiar se determină de contribuabil ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii 
fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni. 
(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni prevăzute la art. 91 lit. c) şi d) stabilită prin declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se recuperează din 
câştigurile nete anuale obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi. 
(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele: 
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi; 
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil; 
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere 
definitivă a contribuabilului. 
(4) Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează şi se compensează de către 
contribuabil cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate 
în următorii 7 ani fiscali. 

 
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de 
venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate 

Art. 120 - (1) Contribuabilii care desfăşoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o 
formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligaţi să depună la organul fiscal competent 
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru 
venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat 
pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepţie contribuabilii care realizează 
venituri pentru care impozitul se reţine la sursă. 
(2) Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună declaraţia 
prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie 
contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă. 
(3) Asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligate să 
depună la organul fiscal competent Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără 
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, pentru venitul estimat a se realiza 
pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 
(4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care 
cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem 
real depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice 
completată corespunzător, în termenul prevăzut la alin. (1). 
(5) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal 
îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei 
în materie, au obligaţia de a depune 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. 
(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele 
decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia 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. 
(7) În situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului 
fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit 
prevederilor art. 84 alin. (2) şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei 
sume în valută, venitul este recalculat de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectuează 
pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua 
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precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice. 
(8) Contribuabilii/asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în luna decembrie depun 
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la 
data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 
NORME METODOLOGICE 

36. (1) În sensul art. 120 din Codul fiscal, contribuabilii care în cursul anului realizează venituri dintre 
cele prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c) şi f) din Codul fiscal, cu excepţia celor pentru care s-a efectuat 
reţinerea la sursă a impozitului pe venit, impozitul fiind final, au obligaţia depunerii Declaraţiei unice 
privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoane fizice prin care se declară venitul 
estimat a se realiza în anul în curs, chiar dacă în anul precedent s-au înregistrat pierderi, precum şi 
impozitul pe venit datorat estimat pentru anul în curs. 
(2) Contribuabilii prevăzuţi la art. 60 pct. 1 lit. a), a1) şi d) din Codul fiscal au obligaţia depunerii 
declaraţiei prevăzute la alin. (1). 
(3) Contribuabilii care încep o activitate independentă, precum şi cei care încep să realizeze venituri 
din drepturi de proprietate intelectuală reglementate la art. 72 şi 73 din Codul fiscal, cât şi din 
activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, impuse în sistem real, pentru care sunt aplicabile regulile 
de impunere stabilite la art. 68 din Codul fiscal, au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor 
estimate a se realiza în anul de impunere, pe fiecare sursă şi categorie de venit. Declararea 
veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1), pe 
fiecare sursă şi categorie de venit, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data 
producerii evenimentului. 
(4) Obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) revine şi contribuabililor care desfăşoară 
activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice, 
cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 
(5) În cazul în care contribuabilii obţin venituri într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, 
fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al 
asocierii, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se 
stabileşte pe baza normelor de venit, precum şi a asocierilor prevăzute la art. 125 alin. (10) din Codul 
fiscal. 
(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au 
obligaţia depunerii la organul fiscal competent a declaraţiei pe fiecare sursă de realizare a venitului, 
în termen de 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul în care chiria este exprimată în valută 
venitul estimat înscris în declaraţie se evaluează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua precedentă celei în care se depune 
declaraţia. 
Contribuabilii care realizează venituri din arendă nu depun declaraţia prevăzută la alin. (1). 
(7) Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru 
determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi 
contribuţii sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la producerea 
evenimentului, completată corespunzător. 
(8) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de 
venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune 
declaraţia prevăzută la alin. (1) până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării 
perioadei de 2 ani, completată corespunzător. 
(9) Asocierile fără personalitate juridică ce încep o activitate independentă nu au obligaţia depunerii 
declaraţiei prevăzute la alin. (1). Acestea depun Declaraţia privind veniturile estimate pentru 
asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, pentru venitul 
estimat a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 
(10) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în 
situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului 
fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează 
potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Codul fiscal şi în care chiria este exprimată în lei sau 
reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun în termen de 30 de zile de la data 
producerii evenimentului declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice. 

 
Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat 

Art. 1201. – (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul 
fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice privind 
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impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a 
venitului. 
(2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual 
estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie 
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care 
impozitul se reţine la sursă. 
NORME METODOLOGICE 

37. (1) În sensul art. 1201 din Codul fiscal, impozitul pe veniturile realizate datorat în anul curent de 
către contribuabilii prevăzuţi la pct. 36 se determină de către aceştia prin aplicarea cotei de impozit 
de 10% asupra venitului net anual estimat a se realiza în anul în curs. 
(2) Termenul de plată este până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui pentru care au 
fost estimate veniturile. 
(3) Plata impozitului se poate efectua oricând până la împlinirea termenului legal de plată prevăzut la 
alin. (2). 
(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică contribuabililor care realizează venituri pentru care impozitul 
se reţine la sursă. 
(5) Exemplu dat în aplicarea art. 1201 din Codul fiscal: 
O persoană fizică încheie un contract de închiriere valabil începând cu data de 1 ianuarie 2018 
pentru o chirie în valoare de 500 euro/lună (6.000 euro/an). 
Depune declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal în data de 15 ianuarie 2018. Cursul de 
schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua de 14 ianuarie 2018, este de 
4,6377 lei/euro. 
Venitul brut estimat pentru anul 2018 este de 27.826 lei (6.000 euro x 4,6377 lei/euro). 
Venitul net estimat este de 16.696 lei (27.826 lei - 27.826 lei x 40% cota forfetară de cheltuieli). 
Impozitul estimat datorat în cursul anului 2018 este în valoare de 1.670 lei. (16.696 lei x 10%). 
Termenul de plată al impozitului estimat este până la data de 15 martie 2019, inclusiv. Contribuabilul 
poate efectua, însă, plăţi în cursul anului 2018.  

Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat 

Art. 121. – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificaţie. 
Nivelul bonificaţiei şi termenele de plată cu anticipaţie se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. 
(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaraţia 
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se constată că au fost 
achitate toate obligaţiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. 
(1). 
(3) Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificaţiei. 
Valoarea bonificaţiei se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării 
ulterioare. 
(4) Valoarea bonificaţiei nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit. 
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul 
majorării acestuia, beneficiază de bonificaţie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru 
sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1). 
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, 
contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul diminuării acestuia, pentru sumele 
achitate în plus se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

NORME METODOLOGICE 
371. (1) În sensul art. 121 din Codul fiscal, contribuabilii care au obligaţia stabilirii impozitului prin 
autoimpunere, pentru plăţile efectuate în cursul anului reprezentând impozit pe venitul anual estimat, 
au dreptul la o bonificaţie. 
În aplicarea prevederilor art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, bonificaţia se stabileşte de contribuabil la 
momentul efectuării ultimei plăţi a obligaţiilor fiscale, atunci când sunt respectate condiţiile prevăzute 
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în legea bugetului de stat, referitoare la termenele până la care contribuabilii pot efectua plăţi ale 
impozitului pe venit estimat, astfel încât aceştia să poată beneficia de bonificaţie. 
În situaţia în care, potrivit prevederilor art. 121 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii au efectuat 
plata integrală a obligaţiilor fiscale respectând condiţiile reglementate prin legea bugetului de stat 
privind termenele de plată, dar nu şi-au acordat bonificaţia la ultima plată, ei pot beneficia de aceasta 
la definitivarea impozitului pe venitul anual estimat, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei 
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Bonificaţia 
diminuează cuantumul impozitului pe venit datorat. Pentru sumele plătite în plus sunt aplicabile 
prevederile Legii nr. 207/2015. 
(2) Exemplu privind aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. (1) din Codul fiscal. 
O persoană fizică realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul de plată, 
pentru venitul estimat în anul în curs, este în sumă de 1.000 lei. 
Cu titlul de exemplu, prin legea bugetului de stat în vigoare pentru anul în curs nivelul bonificaţiei 
este de 5% din impozitul datorat şi se acordă în condiţiile în care acesta este achitat integral până la 
data de 1 decembrie a anului curent. 
Persoana fizică efectuează plăţi astfel: 
- în data de 15 iunie anul curent, în sumă de 250 lei (plată pentru care nu se acordă bonificaţia); 
- în data de 20 septembrie anul curent, în sumă de 700 lei, întrucât în acest moment impozitul pe 
venitul anual estimat datorat se consideră achitat integral, iar persoana fizică beneficiază de o 
bonificaţie pentru întreaga sumă achitată în valoare de 50 lei (1.000 lei x 5% bonificaţie). 
Ca urmare a aplicării bonificaţiei impozitul de plată este de 950 lei (1.000 lei - 50 lei). 
Având în vedere plata efectuată în data de 15 iunie anul curent în valoare de 250 lei, impozitul pe 
venitul anual estimat ce urmează a fi achitat este de 700 lei (950 lei - 250 lei). 
(3) Exemplu privind aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. (2) din Codul fiscal: 
O persoană fizică realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul de plată, 
pentru venitul estimat în anul în curs, este în valoare de 3.000 lei. 
Cu titlul de exemplu, prin legea bugetului de stat în vigoare pentru anul în curs nivelul bonificaţiei 
este de 5% din impozitul datorat şi se acordă în condiţiile în care acesta este achitat integral până la 
data de 1 decembrie a anului curent. 
Persoana fizică efectuează plăţi astfel: 
a) în data de 15 martie anul curent, în sumă de 1.000 lei; 
b) în data de 30 iunie anul curent, în sumă de 1.000 lei; 
c) în data de 15 noiembrie anul curent, în sumă de 1.000 lei. 
La definitivarea impozitului constată că a respectat condiţiile stabilite pentru a beneficia de 
bonificaţie, dar la ultima plată nu şi-a acordat bonificaţia. Prin declaraţia unică privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice îşi determină şi îşi declară bonificaţia de care 
beneficiază în valoare de 150 lei (3.000 lei x 5% bonificaţie). 
Totodată, stabileşte şi valoarea impozitului anual estimat de plată calculat ca urmare a aplicării 
bonificaţiei, după cum urmează: 
    - impozit datorat  3.000 lei 
    - bonificaţie 5%  150 lei 
    - impozit de plată  2.850 lei 
Având în vedere că în cursul anului persoana fizică a efectuat plăţi în valoare de 3.000 lei, faţă de 
2.850 lei cât datorează după aplicarea bonificaţiei, suma de 150 lei este considerată o plată în plus. 

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate 

Art. 122. – (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din 
activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune 
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale la organul fiscal competent, pentru 
fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în 
vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de 
venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea 
distribuită din asociere. 
(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se completează şi de către 
contribuabilii cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 721, art. 84 alin. (3) şi art. 116. 
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(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii se completează şi se 
depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 martie inclusiv a anului 
următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V - 
Venituri din investiţii. 
(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice - cap. I, pentru următoarele categorii de venituri: 
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor care au completat şi depus 
declaraţia prevăzută la art. 120 alin. 
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 
72; 
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit 
prevederilor art. 84 alin. (8), precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este 
exprimată în lei şi nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului 
anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi 
independente 
d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în 
declaraţiile specifice; 
e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală; 
f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; 
g) venituri din pensii; 
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 
i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116. 
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1)-(3) se completează şi se depune prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015. cu modificările şi completările ulterioare. 
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe 
venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

NORME METODOLOGICE 
38. (1) În sensul prevederilor art. 122 din Codul fiscal, contribuabilii care realizează venituri din cele 
prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c), d), f) şi i) din Codul fiscal, precum şi cele prevăzute la art. 116 alin. 
(1) din Codul fiscal, pentru care impozitarea nu se efectuează prin reţinere la sursă, au obligaţia 
depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice până la termenul legal prevăzut de lege prin care declară veniturile nete anuale impozabile 
realizate în anul fiscal precedent, precum şi impozitul anual calculat şi datorat, indiferent dacă 
veniturile sunt realizate individual sau într-o formă de asociere care nu dă naştere unei persoane 
juridice. 
(2) Contribuabilii care realizează venituri din străinătate impozabile în România au obligaţia să le 
declare în România şi depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice până la termenul legal de depunere al acesteia, respectiv până la data 
de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui în care s-au realizat veniturile. 
(3) Contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul fiscal în România vor depune la organul fiscal 
în a cărui rază teritorială au avut domiciliul fiscal declaraţia prevăzută la alin. (1) pentru perioada în 
care contribuabilii au avut domiciliul în România. 

Stabilirea şi plata impozitului anual datorat  

Art. 123. – (1) 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 fiecăruia dintre următoarele: 
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118; 
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119. 
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual 
se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net 
anual impozabil. 
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(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 
118 şi 119 pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a 
unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu 
reglementările art. 1231. 
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază 
de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul 
datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, 
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, în conformitate cu reglementările art. 1231, 
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea 
decăderii. 
(5) Abrogat. 
(6) Abrogat. 
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se 
efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a 
venitului. 

NORME METODOLOGICE 
39. (1) În aplicarea prevederilor art. 123 din Codul fiscal, stabilirea impozitului anual datorat se 
realizează de contribuabili prin aplicarea cotei de impozit de 10% asupra venitului/câştigului net 
anual impozabil şi se realizează prin depunerea declaraţiei prevăzută la pct. 38. 
(2) Termenul de plată a impozitului este de până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui 
de realizare a veniturilor. 
(3) În aplicarea prevederilor art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii pot dispune asupra 
destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual 
impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119 din Codul fiscal, 
prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoane fizice până la termenul legal de depunere a acesteia, după 
cum urmează: 
a) 2% pentru entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de 
cult; sau 
b) 2% pentru acordarea de burse private; sau 
c) 3,5% pentru entităţile nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale 
acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. 
(4) Contribuabilii prevăzuţi la art. 123 alin. (4) din Codul fiscal pot dispune asupra destinaţiei unei 
sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual, prin depunerea la organul 
fiscal competent a unei cereri până la termenul legal de depunere a declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv până la data de 15 
martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor. 
(5) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c) sau acordarea 
de burse private. 
(6) Sfera de cuprindere a entităţilor nonprofit este cea prevăzută la pct. 15. 
(7) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în 
copie cu menţiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum şi documentele 
de plată pentru aceste burse. 
(8) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat 
pentru susţinerea entităţilor prevăzute la alin. (3) nu mai pot exercita aceeaşi opţiune pentru aceeaşi 
sursă de venit. 
(9) Dreptul de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul pe venit se exercită prin 
depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice, respectiv până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor. 
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Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din 
impozit 

	  
Art. 1231: (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 
impozitul stabilit potrivit art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. 
(12), art. 123 alin. (3) şi (4) pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 
condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. 
(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult 
beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau 
angajatorul/plătitorul devenit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41). 
(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), 
art. 101 alin. (12) şi art. 123 alin. (4), obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine 
organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului 
următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii. Distribuirea sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o 
perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. 
(4) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 123 alin. (3), obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând 
până la 3,5% din impozitul pe venit revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de aceştia până la data 
de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii. 
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) şi (4) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
(6) Prin excepţie de la alin. (3) şi (4), contribuabilii prevăzuţi la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 
alin. (6) şi art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se reţine la sursă, pot opta, cu 
acordul angajatorului/plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, 
reţinerea, declararea şi plata sumei prevăzute la alin. (1) către beneficiari, până la termenul de plată a 
impozitului. 
(7) Opţiunea de la alin. (6) rămâne valabilă pe perioada prevăzută în înscrisul încheiat între părţi, 
începând cu veniturile realizate în luna exercitării opţiunii, dar nu mat mult de 2 ani fiscali consecutivi, 
pentru aceiaşi beneficiari prevăzuţi la alin. (1) şi poate fi reînnoită după expirarea perioadei respective. 
în acest interval contribuabilul poate renunţa la opţiunea privind distribuirea sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul pe venit sau poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior. 
(8) Contribuabilii care optează pentru distribuirea prin reţinerea la sursă a sumei reprezentând până la 
3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) nu mai pot 
exercita aceeaşi opţiune pentru aceeaşi perioadă si sursă de venit. 
(9) Angajatorul/Plătitorul de venit are obligaţia ca la momentul plăţii sumelor reprezentând până la 3,5% 
din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară 
figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 
25 alin. (41). 
(10) În situaţia în care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figurează în Registrul entităţilor/unităţilor 
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41), angajatorul/plătitorul de 
venit are obligaţia să refuze efectuarea plăţii sumelor către aceasta. 
 
 

CAPITOLUL XII 
Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică  

Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun  

Art. 124. – Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, 
este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un 



Titlul IV. Impozitul pe venit 

 81 

document oficial, şi se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate 
sau în mod egal, în situaţia în care acestea nu se cunosc.  

NORME METODOLOGICE 
40. (1) În sensul prevederilor art. 124 din Codul fiscal, venitul net obţinut din exploatarea drepturilor 
de proprietate intelectuală deţinute în comun se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care titularii 
acestora le deţin în acea proprietate, determinate conform regulilor în vigoare specifice fiecărui 
domeniu. În cazul în care cotele-părţi nu se cunosc, repartizarea veniturilor se face în mod egal. 
(2) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor deţinute în comun pe cote-părţi se repartizează între 
coproprietari proporţional cu cotele deţinute de aceştia în coproprietate. Venitul net din cedarea 
folosinţei bunurilor deţinute în comun în devălmăşie se repartizează în mod egal între proprietarii 
comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face în condiţiile în care în 
contractul de cedare a folosinţei se menţionează că partea contractantă care cedează folosinţa este 
reprezentată de coproprietari. În condiţiile în care coproprietarii decid asupra unei alte împărţiri, se va 
anexa la contract un act autentificat din care să rezulte voinţa părţilor.  

Reguli privind asocierile fără personalitate juridică  

Art. 125. – (1) Prevederile prezentului articol nu se aplică: 
a) fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform 
prevederilor legislaţiei specifice în materie; 
b) fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică; 
c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociaţi realizează venituri stabilite 
potrivit art. 69. 
În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, 
sunt aplicabile prevederile alin. (7)-(9). 
(2) În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociaţii au obligaţia să 
încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activităţii, care să cuprindă inclusiv date 
referitoare la: 
a) părţile contractante; 
b) obiectul de activitate şi sediul asociaţiei; 
c) contribuţia asociaţilor în bunuri şi drepturi; 
d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii 
corespunzătoare contribuţiei fiecăruia; 
e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile 
publice; 
f) condiţiile de încetare a asocierii. Contribuţiile asociaţilor conform contractului de asociere nu sunt 
considerate venituri pentru asociaţie. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, 
în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea 
contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat. 
(3) În cazul în care între membrii asociaţi există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, 
părţile sunt obligate să facă dovada că participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra 
cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociaţi şi persoanele fizice care au dobândit capacitate de 
exerciţiu restrânsă. 
(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor 
de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 februarie a anului 
următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., care 
vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii aferent asociaţilor. 
(5) Venitul/Pierderea anual/anuală realizat(ă) în cadrul asocierii se distribuie asociaţilor proporţional cu 
cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere. 
(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. 
(8)-(10), va fi stabilit în aceeaşi manieră ca şi pentru categoria de venituri în care este încadrat. 
(7) Obligaţia înregistrării veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor desfăşurate în cadrul asocierilor 
cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, revine persoanei 
juridice. 
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(8) În cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II - Impozitul pe profit - şi 
o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate juridică (indiferent de modalitatea 
de stabilire a venitului net pentru activitatea desfăşurată de persoana fizică) se distribuie un/o venit 
net/pierdere netă asociatului persoană fizică proporţional cu cota procentuală de participare cores-
punzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere stabilit pe baza regulilor prevăzute la titlul II. 
Impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se plăteşte de către persoana juridică 
potrivit regulilor prevăzute la titlul II şi reprezintă impozit final. Pierderile nu se compensează şi nu se 
reportează potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoană fizică nu are obligaţii fiscale potrivit 
titlului IV. 
(81) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între o persoană juridică, contribuabil 
potrivit Legii nr. 170/2016 şi o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate 
juridică, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfăşurată de persoana 
fizică, persoana juridică distribuie un venit net/pierdere netă proporţional cu cota procentuală de 
participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere, determinate potrivit 
prevederilor titlului II. Pentru venitul net/pierderea netă obţinută de persoanele fizice din asociere se 
aplică regimul fiscal stabilit potrivit prevederilor alin. (8). 
(9) În cazul asocierilor dintre o persoana juridică contribuabil potrivit titlului III - Impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor - şi o persoană fizică sau o entitate - asociere fără personalitate juridică (indiferent 
de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfăşurată de persoana fizică), pentru 
impunerea veniturilor distribuite asociatului persoană fizică proporţional cu cota procentuală de 
participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere, se aplică regulile prevăzute 
la titlul III. Impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se plăteşte de către persoana 
juridică potrivit regulilor prevăzute la titlul III şi reprezintă impozit final. Pierderile nu se compensează 
şi nu se reportează potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoană fizică nu are obligaţii fiscale 
potrivit titlului IV. 
(10) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară 
activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate 
juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza 
normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul asocierii 
respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit 
potrivit prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat 
pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.  

NORME METODOLOGICE 
41. (1) În sensul art. 125 sunt supuse obligaţiei de încheiere şi înregistrare a unui contract de 
asociere atât asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt 
reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociaţii familiale, cabinete medicale grupate, 
cabinete medicale asociate, societate civilă medicală, cabinete asociate de avocaţi, societate civilă 
profesională de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii, cât şi 
orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.  
(2) Asociatul desemnat conform prevederilor art. 125 alin. (2) din Codul fiscal are şi următoarele 
obligaţii: 
a) să asigure organizarea şi conducerea evidenţelor contabile, în conformitate cu prevederile cap. II 
al titlului IV din Codul fiscal; 
b) să determine venitul net/pierderea obţinut/obţinută în cadrul asociaţiei, precum şi distribuirea 
venitului net/pierderii pe asociaţi potrivit prevederilor art. 125 alin. (5) din Codul fiscal; 
c) să depună o declaraţie privind veniturile şi cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul 
fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în conformitate cu prevederile art. 120 
alin. (3) din Codul fiscal; 
d) să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la 
care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 30 de zile de la data încheierii 
acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei; 
e) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului IV din Codul fiscal. 
(3) În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de 
venit, asociatul desemnat are următoarele obligaţii: 
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a) să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la 
care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 30 de zile de la data încheierii 
acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei; 
b) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei, precum şi distribuirea acestuia pe 
asociaţi potrivit prevederilor art. 107 alin. (5) din Codul fiscal; 
c) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului IV din Codul fiscal. 
(4) Asociaţia, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza 
normelor de venit, prin asociatul desemnat, depune, până la data de 15 martie a anului următor, la 
organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală o declaraţie anuală care cuprinde 
venitul net/pierderea realizat/realizată pe asociaţie, precum şi distribuţia venitului net/pierderii pe 
fiecare asociat, conform prevederilor art. 125 alin. (4) 
O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei 
copii asociaţii vor cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociaţiei în declaraţia 
privind venitul realizat. 
(5) Venitul net se consideră distribuit şi dacă acesta rămâne la asociaţie sau este pus la dispoziţie 
asociaţilor. 
(6) În cazul modificării cotelor de participare în cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual se 
va proceda astfel: 
a) se determină un venit net/o pierdere intermediar/intermediară la sfârşitul lunii în care s-au 
modificat cotele pe baza venitului brut şi a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt înregistrate în 
evidenţele contabile; 
b) venitul net/pierderea intermediar/intermediară se alocă fiecărui asociat, în funcţie de cotele de 
participare, până la data modificării acestora; 
c) la sfârşitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuală se deduce venitul net/pierderea 
intermediar/intermediară, iar diferenţa se alocă asociaţilor, în funcţie de cotele de participare 
ulterioare modificării acestora; 
d) venitul net/pierderea anual/anuală distribuit/distribuită fiecărui asociat se determină prin 
însumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) şi c). 
(7) În cazul societăţii civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este 
supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net 
din activităţi independente. 
În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu 
răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei 
fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate. 
Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 
1. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de 
participare venitului net anual din activităţi independente; 
2. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit 
în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv. 
Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu 
personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei 
fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi 
independente. 

CAPITOLUL XIII 
Aspecte fiscale internaţionale  

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente  

Art. 126. – (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfăşoară o activitate independentă, prin intermediul 
unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil 
din activitatea independentă, ce este atribuibil sediului permanent. 
(2) Venitul net dintr-o activitate independentă care este atribuibil unui sediu permanent se determină 
conform art. 68, în următoarele condiţii: 
a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent; 
b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizării acestor venituri.  
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NORME METODOLOGICE 
42. (1) În aplicarea prevederilor art. 126 din Codul fiscal pentru veniturile realizate de un nerezident 
din activităţi independente, atribuibile unui sediu permanent definit potrivit art. 8 din Codul fiscal, 
impozitul se determină prin aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net anual impozabil aferent 
acestuia. 
(2) Abrogat. 
(3) După încheierea anului fiscal organul fiscal va elibera documentul care atestă venitul realizat şi 
impozitul plătit, la cererea contribuabilului.  

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente  

Art. 127. – Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt 
impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. 

NORME METODOLOGICE 
43. (1) În sensul prevederilor art. 127 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice 
nerezidente din România din activităţi dependente se impozitează separat pe fiecare sursă/loc de 
realizare, impozitul lunar calculat fiind impozit final. După încheierea anului fiscal, organul fiscal va 
elibera documentul care atestă venitul realizat şi impozitul plătit pentru anul fiscal respectiv, la 
cererea contribuabilului. 
(2) Profesorii şi cercetătorii nerezidenţi care desfăşoară o activitate în România ce depăşeşte 
perioada de scutire stabilită prin convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu 
diverse state se impun pentru veniturile realizate în intervalul de timp ce depăşeşte perioada de 
scutire, potrivit titlului IV sau art. 223 alin. (1) şi (2) al titlului VI, după caz, din Codul fiscal. 
(3) Veniturile din activităţi dependente obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii în România de 
persoane fizice rezidente ale unor state cu care România nu are încheiate convenţii de evitare a 
dublei impuneri şi plătite de angajatori rezidenţi sau nerezidenţi se impozitează în România din prima 
zi de desfăşurare a activităţii. De asemenea, se impun din prima zi de desfăşurare a activităţii 
dependente în România şi veniturile obţinute de persoanele fizice care nu fac dovada rezidenţei 
într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri. 
(4) a) În aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un 
stat străin, veniturile din activităţi dependente realizate de persoane fizice nerezidente care îşi 
desfăşoară activitatea în România se impun dacă persoana fizică este prezentă în România una sau 
mai multe perioade de timp ce depăşesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive 
care se încheie în anul calendaristic în cauză sau în perioada şi condiţiile menţionate în convenţia de 
evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul străin şi numai dacă respectiva persoană 
fizică face dovada rezidenţei în statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei 
impuneri. 
b) În aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un stat 
străin, veniturile din activităţi dependente realizate de persoane fizice nerezidente care îşi 
desfăşoară activitatea în România şi sunt prezente în România o perioadă mai mică de 183 de zile 
în orice perioadă de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic în cauză sau în 
perioada şi condiţiile menţionate în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu 
statul străin se impun în România dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
(i) salariul este plătit de un angajator care este rezident sau în numele acestuia; 
(ii) salariul este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul nerezident îl are în România 
(veniturile salariale reprezintă cheltuiala deductibilă a unui sediu permanent în România). 
c) Veniturile din salarii se impozitează începând cu prima zi de la data sosirii persoanei fizice, 
dovedită cu viza de intrare în România de pe paşaport, după caz. 
La determinarea impozitului se va avea în vedere principiul celor 183 de zile care sfârşesc în anul 
calendaristic în cauză. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicându-se metoda zilelor de 
prezenţă. Contribuabilul are posibilitatea să furnizeze dovezi referitoare la prezenţa sa, pe baza 
datelor din documentele de transport, paşaport şi alte documente prin care se atestă intrarea în 
România. În calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de plecare şi toate celelalte zile 
petrecute pe teritoriul României. Orice fracţiune de zi în care contribuabilul este prezent în România 
contează drept zi de prezenţă pentru calculul celor 183 de zile. 
(5) Abrogat. 
(6) Contribuabilii plătiţi din străinătate de un angajator nerezident care îşi prelungesc perioada de 
şedere în România, precum şi cei care, prin prezenţe repetate în România, depăşesc 183 de zile sau 
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perioada prevăzută în convenţiile de evitare a dublei impuneri datorează impozit din prima zi pentru 
veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în România. 
(7) În situaţia în care persoanele fizice care au desfăşurat activitatea în România într-o perioadă mai 
mică de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic în 
cauză ori în perioada şi condiţiile menţionate în convenţiile de evitare a dublei impuneri şi au fost 
plătite din străinătate îşi prelungesc perioada de şedere în România peste 183 de zile sau peste 
perioada menţionată în convenţie, impozitul pe veniturile clin salarii pentru activitatea desfăşurată în 
România este datorat începând cu prima zi de sosire în România. În acest caz, contribuabilul 
depune la organul fiscal competent declaraţii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare 
realizate în perioada anterioară prelungirii şederii în România, potrivit art. 82 alin. (3) din Codul fiscal. 
În situaţia în care beneficiarul venitului realizează salariul într-o sumă globală pe un interval de timp, 
după ce a expirat perioada de 183 de zile sau perioada menţionată în convenţie, sumele înscrise în 
declaraţii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respectiv suma globală a salariului declarat 
împărţită la numărul de luni din acea perioadă.  
(8) Sintagma activităţi dependente desfăşurate în Romania include şi activităţile desfăşurate de 
persoane fizice nerezidente în cadrul transportului internaţional efectuat de întreprinderi cu locul 
conducerii efective sau rezidentă în România. 
(9) Persoanele fizice care realizează venituri din România şi care au rezidenţă într-un stat 
contractant cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri se impun în 
România conform titlului IV din Codul fiscal pentru venituri, altele decât cele supuse impunerii potrivit 
titlului VI din Codul fiscal, atunci când nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau un alt document 
prin care se atestă rezidenţa fiscală. 
În aceleaşi condiţii şi pentru aceleaşi categorii de venituri se impun şi persoanele fizice care 
realizează venituri din România şi sunt rezidente ale unor state cu care România nu are încheiate 
convenţii de evitare a dublei impuneri. 
(10) Abrogat. 
(11) Abrogat. 
(12) Cetăţenii străini refugiaţi şi care sunt prezenţi în România, potrivit autorizărilor specifice 
acordate, se impozitează pentru veniturile realizate pe teritoriul României.  

Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice 
rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European 

Art. 128. – (1) Persoana fizică rezidentă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul din 
statele Spaţiului Economic European beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoanele fizice rezidente, la 
stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obţinute din România. Baza de calcul se determină după 
regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit titlului IV. 
(2) Deducerile prevăzute la alin. (1) se acordă în limita stabilită prin legislaţia română în vigoare pentru 
persoana fizică rezidentă, dacă persoana fizică rezidentă într-unul dintre statele membre ale Uniunii 
Europene sau într-unul dintre statele Spaţiului Economic European prezintă documente justificative şi 
dacă acestea nu sunt deduse în statul de rezidenţă al persoanei fizice. 
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică persoanelor fizice rezidente într-unul dintre statele membre 
ale Spaţiului Economic European cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să 
se realizeze schimbul de informaţii. 

Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente  

Art. 129. – (1) Persoanele fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 126, 127 
şi la titlul VI, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu. 
(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevăzute la alin. (1), se determină pe fiecare sursă, 
potrivit regulilor specifice fiecărei categorii de venit, impozitul fiind final. 
(3) Cu excepţia plăţii impozitului pe venit prin reţinere la sursă, contribuabilii persoane fizice 
nerezidente, care realizează venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligaţia să declare şi să 
plătească impozitul corespunzător fiecărei surse de venit.  
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NORME METODOLOGICE 
44. În aplicarea prevederilor art. 129 din Codul fiscal, persoanele fizice nerezidente care realizează 
venituri din România şi cărora le revin potrivit titlului IV din Codul fiscal obligaţii privind declararea 
acestora depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. 
 

Venituri obţinute din străinătate  

Art. 130. – (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 59 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate. 
(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei 
de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia. 
(3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi 
neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca 
şi pentru cele obţinute din România. 
(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare în 
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la 
data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, precum şi să efectueze calculul 
şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a 
dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.                                                                                                                                             
(5) Abrogat. 
(6) Abrogat. 
(7) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute din România 
pentru care există dreptul de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din 
impozitul pe venitul datorat, prevăzute la art. 1231 alin. (1), pot dispune şi asupra destinaţiei sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după 
deducerea creditului fiscal. 
(8) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 
condiţiile legii/unităţilor de cult, care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, precum şi pentru 
acordarea de burse private, conform legii. 
(9) Pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (7), obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute reprezentând 
până la 3,5% din impozit pe venit datorat în România, după deducerea creditului fiscal, revine organului 
fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, depuse de aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de 
realizarea veniturilor, sub sancţiunea decăderii. 
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

NORME METODOLOGICE 
45. (1) În aplicarea prevederilor art. 130 din Codul fiscal contribuabilii care obţin venituri din 
străinătate au obligaţia declarării acestora. 
(2) Pentru veniturile din pensii şi sume asimilate acestora, obţinute din străinătate, pentru care 
România are drept de impunere, contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia 
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. 
(3) Impozitul datorat în România se determină prin aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut 
anual diminuat cu suma lunară neimpozabilă, stabilită potrivit prevederilor art. 100 din Codul fiscal, 
calculată la nivelul anului. Suma lunară neimpozabilă se acordă pentru fiecare sursă de venit din 
pensii. 
(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute din România şi 
pentru care contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% sau 3,5% din 
impozitul pe venitul realizat din România au dreptul să dispună asupra destinaţiei unei sume 
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat în România pe venitul realizat din străinătate, după 
deducerea creditului fiscal astfel: 
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile 
legii şi a unităţilor de cult; sau 
b) în cotă de 2% pentru acordarea de burse private, conform legii; sau 
c) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de 
servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. 
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(5) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor prevăzute la alin. (4) lit. a) şi c) sau acordarea 
de burse private. 
(6) În situaţia în care se acordă burse private contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, 
în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum şi 
documentele de plată pentru aceste burse. 
(7) Sfera de cuprindere a entităţilor nonprofit este cea prevăzută la pct. 15. 
(8) Dreptul de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul pe venit se exercită prin 
depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice, respectiv până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor. 
(9) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent. 
 

Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii 
Art. 131. – (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi 
perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin 
cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede 
ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din impozitul pe 
venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute în prezentul articol. 
(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare 
a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva 
convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit 
de impozit în România. Acest venit se declară în România şi se înscrie în declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie 
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 
(3) Creditul fiscal/Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în 
care s-a plătit impozitul; 
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana 
fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de 
autoritatea competentă a statului străin respectiv; 
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri 
prevăzute la art. 61. 
(4) Creditul fiscal se stabileşte de către contribuabil la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent 
venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în 
România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine 
venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în 
România se va calcula, potrivit procedurii prevăzute la alin. (3), pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură 
de venit. Creditul se stabileşte din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit 
statului străin, dacă există documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, care atestă plata 
impozitului în străinătate. 
(5) Abrogat. 
(6) În vederea calculului creditului fiscal, sumele în valută se transformă la cursul de schimb mediu 
anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului. 
Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum şi impozitul aferent, exprimate 
în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se 
vor transforma astfel: 
a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau 
euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă; 
b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, 
comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv. 
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NORME METODOLOGICE 
46. (1) În aplicarea art. 131 persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi 
persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal sunt supuse impozitării în România 
pentru veniturile din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate. 
În situaţia în care, pentru veniturile din străinătate de natura celor prevăzute la art. 61 lit. a), c) şi f) 
din Codul fiscal, statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi-a 
exercitat dreptul de impunere, aceste persoane au dreptul să deducă, pentru fiecare sursă de venit, 
din impozitul pe venit datorat în România impozitul pe venit plătit în străinătate, în condiţiile 
prevăzute de Codul fiscal. 
Veniturile din străinătate realizate de contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din 
Codul fiscal, precum şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document 
justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată 
convenţie de evitare a dublei impuneri, exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat, se vor 
transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul 
de realizare a venitului respectiv. 
(2) Impozitul plătit în străinătate, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România, este 
limitat la partea de impozit pe venit datorat în România. 
Prin venit mondial se înţelege suma veniturilor impozabile din România şi din străinătate din 
categoriile de venituri realizate de persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal 
şi de cele care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal. 
(3) Pentru veniturile menţionate la art. 61 lit. a), c) şi f) din Codul fiscal, care au fost globalizate în 
străinătate, creditul fiscal extern pentru fiecare venit este limitat la impozitul pe venit calculat prin 
aplicarea cotei medii de impozit din străinătate, aplicată asupra fiecărei surse de venit obţinut în 
străinătate, dar nu mai mult decât cota de impozit prevăzută la titlul IV din Codul fiscal, aferentă 
venitului respectiv. 
Cota medie de impozit se calculează astfel: 
 

impozit plătit în străinătate 
Cota medie de impozit =  

venit global obţinut în străinătate 
 
Venitul global obţinut în străinătate reprezintă toate categoriile de venituri care, conform legii din 
statul respectiv, se globalizează în străinătate. 
(4) Pentru veniturile realizate în statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei 
impuneri şi care nu au fost globalizate în vederea impozitării, creditul fiscal extern este limitat la 
impozitul pe venit plătit în străinătate, dar nu mai mult decât cel datorat pentru un venit similar în 
România, potrivit Codului fiscal. 
(5) Dacă suma reprezentând creditul fiscal extern este mai mare decât impozitul plătit în statul cu 
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscută care se 
deduce este la nivelul impozitului plătit în străinătate. În situaţia în care suma reprezentând creditul 
fiscal extern este mai mică decât impozitul plătit în statul cu care România are încheiată convenţie 
de evitare a dublei impuneri, suma recunoscută reprezentând creditul fiscal extern acordat este la 
nivelul sumei calculate conform alin. (2) al prezentului punct. 
(6) Calcularea creditului fiscal extern se face de către contribuabil, separat pe fiecare sursă de venit. 
În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai multe state cu care 
România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus din 
impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii prevăzute mai sus, pentru fiecare 
sursă de venit şi pe fiecare ţară. 
(7) În cazul veniturilor prevăzute la art. 61 lit. b), d), e), g) şi h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern 
se acordă pentru fiecare venit similar din România. Creditul fiscal extern pentru veniturile din statul 
cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, a căror impunere în România 
este finală, se va acorda astfel: 
a) în situaţia în care în străinătate cota de impozit este mai mare decât cea prevăzută în titlul IV din 
Codul fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, 
aplicându-se cota prevăzută în acest titlu; 
b) în situaţia în care cota de impozit este mai mică în străinătate decât cota de impozit pentru un 
venit similar din România, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului plătit în străinătate, 
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iar impozitul anual rămas de achitat în România se calculează ca diferenţă între impozitul pe venit 
calculat aplicându-se cota de impozit prevăzută la titlul IV din Codul fiscal şi impozitul pe venit plătit 
în străinătate pentru venitul realizat în străinătate. 
Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. b), d), e), g) şi h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acordă 
potrivit prevederilor alin. (4). 
(8) a) În situaţia prevăzută la pct. 12 alin. (21) al normelor date în aplicarea art. 76 alin. (4) lit. o) din 
Codul fiscal, plătitorul de venit din salarii restituie contribuabilului impozitul reţinut pe venitul din 
salarii potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 
b) În vederea regularizării impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în 
străinătate, contribuabilii prevăzuţi la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi 
pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este 
rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia să declare în România 
veniturile respective, la termenul prevăzut de lege, cu excepţia contribuabililor care realizează 
venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. 12 alin. (20), alin. (23) lit. a) şi alin. (25), 
pentru care impozitul este final. 
c) Următoarele documente justificative vor fi deţinute de către contribuabil: 
(i) documentul menţionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în 
România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din 
care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului; 
(ii) contractul de detaşare; 
(iii) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz; 
(iv) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea 
competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul 
plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi 
orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru 
situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin. 
(9) Când o persoană fizică rezidentă în România obţine venituri care în conformitate cu prev ederile 
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul străin sunt supuse impozitului 
pe venit în statul străin, pentru evitarea dublei impuneri se va aplica metoda prevăzută în convenţie, 
respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, după caz. 
(10) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele prevăzute la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal 
care realizează un venit şi care potrivit prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu un alt stat pot fi impuse în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare 
a dublei impuneri "metoda scutirii", respectivul venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se 
declară în România, dar este scutit de impozit în situaţia în care contribuabilul deţine documentul 
justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate. 
(11) Documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă 
din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, 
precum şi alte documente care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri 
prevăzute în convenţiile de evitare a dublei impuneri se păstrează de către contribuabil. 
(12) Exemple privind aplicarea prevederilor art. 131 din Codul fiscal: 
Exemplul 1: 
O persoană fizică rezidentă în România obţine venituri de natura dividendelor din Cehia în sumă de 5.000 
euro. Persoana fizică prezintă plătitorului dividendelor certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea 
competentă din România, în vederea aplicării cotei de impozit din Convenţia de evitare a dublei impuneri 
încheiată între România şi Cehia de 10%. 
5.000 euro * 10% = 500 euro impozit plătit în Cehia, atestat de autoritatea competentă cehă 
 

Dacă venitul ar fi fost obţinut  (5.000 euro x 4,5682 = 22.841 lei 
din România 
Impozitul datorat ar fi fost  22.841 lei x 5% = 1.142 lei 
impozitul pe dividende plătit  500 euro x 4,5682 = 2.284 lei) 
în Cehia a fost de 

 
Sumele în valută au fost transformate în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat 
de BNR, din anul de realizare al venitului, potrivit art. 131 alin. (6) din Codul fiscal. 
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Întrucât echivalentul în lei al impozitului plătit în Cehia (2.284 lei) este mai mare decât cel datorat în 
România (1.142 lei), persoanei fizice i se recunoaşte suma reprezentând creditul fiscal extern la nivelul 
celui datorat în România, astfel că nu mai datorează impozit în România. 
Exemplul 2 
O persoană fizică rezidentă în România obţine venituri de natura dobânzilor din Malta în sumă de 3000 
euro. Persoana fizică prezintă plătitorului dobânzilor certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea 
competentă din România, în vederea aplicării cotei de impozit din Convenţia de evitare a dublei impuneri 
încheiată între România şi Malta de 5%. 
3.000 euro * 5% = 150 euro impozit plătit în Malta, atestat de autoritatea competentă din Malta 
 

Dacă venitul ar fi fost obţinut  (3.000 euro x 4,5682 = 13.705 lei 
din România 
impozitul datorat ar fi fost  13.705 lei x 10% = 1.370 lei 
impozitul pe dobândă plătit în  150 euro x 4,5682 = 685 lei) 
Malta a fost de 

 
Sumele în valută au fost transformate în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat 
de BNR, din anul de realizare al venitului, potrivit art. 131 alin. (6) din Codul fiscal. 
Întrucât echivalentul în lei al impozitului plătit în Malta (685 lei) este mai mic decât cel datorat în România 
(1.370 lei), persoanei fizice i se recunoaşte drept credit fiscal extern suma de 685 lei, urmând a plăti la 
bugetul statului român diferenţa de 685 lei (1.370 - 685 = 685).  

CAPITOLUL XIV 
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri  

cu reţinere la sursă 

Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă  

Art. 132. – (1) Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, 
să reţină, să plătească şi să declare impozitul reţinut la sursă, până la termenul de plată a acestuia 
inclusiv. 
(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie 
privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, 
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 
plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu 
persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. 

CAPITOLUL XV 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Dispoziţii tranzitorii  

Art. 133. – (1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data 
realizării venitului. 
(2) Abrogat. 
(3) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de 
persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2016. 
(4) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. k) se aplică pentru activele neamortizabile achiziţionate începând cu 
data de 1 ianuarie 2016. 
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(5) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. e) se aplică numai pentru mijloacele fixe achiziţionate începând cu 1 
ianuarie 2012. 
(6) Prevederile art. 118 alin. (3)-(5) se aplică pentru pierderile înregistrate începând cu data de 1 
ianuarie 2016. 
(7) Abrogat. 
(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 
ianuarie 2016. 
(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării 
venitului. 
(10) Prevederile prezentului titlu se aplică pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de 
persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018. 
(11) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, 
instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, 
cota de impozit de 10% se aplică începând cu veniturile înregistrate în contul curent/de 
depozit/răscumpărate/plătite, începând cu această dată. 
(12) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în cazul veniturilor din pensii, 
prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018. 
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli: 
a) contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România şi din 
străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, 
prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv; 
b) organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza 
declaraţiei prevăzute la art. 122, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului. La 
stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile 
fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după 
caz. 
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli: 
a) prin excepţie de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv; 
b) calculul impozitului pe venitul estimat prevăzut la art. 1201 se efectuează de contribuabili în cadrul 
aceluiaşi termen. 
(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii: 
a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o 
bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând 
obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câştigul 
net anual şi/sau impozitul pe venitul anual, de plată; 
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit 
anual estimat declarat prin Declaraţia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. 
Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual 
estimat, de plată. 
c) bonificaţia prevăzută la lit. a) de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru 
care exista obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 se acordă de către 
organul fiscal. 
(151) Procedura de acordare a bonificaţiei prevăzută la alin. (15) se stabileşte prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 
(16) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (15) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele 
bonificaţii. 
(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
(18) Contribuabilii au obligaţia de determinare a venitului net anual impozabil/câştigului net anual 
impozabil/pierderii nete anuale, de efectuare a calculului şi de plată a impozitului anual datorat, pentru 
veniturile realizate din România şi din străinătate, pe fiecare sursă de venit, potrivit prevederilor în 
vigoare în anul fiscal 2018. 
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(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere 
pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei 
impuneri, după caz. 

Definitivarea impunerii pe anul fiscal 

Art. 134. – Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat într-un an fiscal se va elabora 
formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi.  

 

 
 
 


