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Titlul l. Dispozitii generate

Capitolul l. Scopulgisfera de cuprindere a Coduluifiscal

Art. I' Scopul gi sfera de cuprindere a Coduluifiscal. (1) Prezentul cod stabilegte: cadrul
legal privind impozitele, taxele 9i contributiile sociale obligatorii prevdzute la art. i alin. (2),
care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurdrilor sociale de stat,
bugetului Fondului nalional unic de asigurdri sociale de sdndtate, bugetului asigurdrilor pentru
gomaj gi fondului de garantare pentru plata creantelor salariale; contribuabilii cire au obligalia
sa pldteascd aceste impozite, taxe gi contributii sociale; modul de calcul gi de platd a acesioia;
procedura de modificare a acestor impozite, taxe gi contributii sociale. De asemenea , aulorizeazd
Ministerul Finanlelor Publice sd elaboreze norme metodologice, instrucliuni gi ordine in aplicarea
prezentului cod gi a legilor de ratificare a conventiilor de evitare a dublei impuneri in aplicare.

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor gi contributiilor sociale obiigatorii
reglementate de prezentul cod este stabilit prin codul de procedurd fiscali.

(3) Dacd orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care
RomAnia este parte, se aplicd prevederea acelui tratat.

(4) Orice mdsurd de naturd fiscalS care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispoziliilor
legale in vigoare privind ajutorul de stat.

Arl.2. lmpozitele, taxele gi contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul
fiscal. (1) lmpozitele gi taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmdtoarele:

a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe veniturile obtinute din RomAnia de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentanle;
f) taxa pe valoarea addugatd;
g) accizele;
h) impozitele gi taxele locale;
i) impozitul pe constructii.
(2;trt 6on,t'Outiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmdtoarele:
a) contributiile de asigurdri sociale, datorate bugetului asiguririlor sociale de stat;
b) contribulia de asigurdri sociale de sindtate, datoratd bugetului Fondului national unic

de asigurdri sociale de sdndtate;
c) contributia asiguratorie pentru munci, datoratd bugetului general consolidat.

Capitolul ll. Aplicarea gi modificarea Coduluifiscal

Art. B. Principiile fiscalitdtii. lmpozitele gi taxele reglementate de prezentul cod se bazeazd
pe urmdtoarele principii :

a) neutralitatea mdsurilor fiscale in rapon cu diferitele categorii de investitori gi capitaluri,
cu forma de proprietate, asigurAnd prin nivelul impunerii conditii egale investitorilor, capitalului
romdn gi strdin;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sd nu conducd la
interpretdri arbitrare, iar termenele, modalitatea gi sumele de platd sd fie precis stabilite pentru
fiecare pldtitor, respectiv acegtia sd poatd urmdri gi inlelege sarcina fiscald ce le revine, precum
gi sd poatd determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

11r Alin. (2) al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr.7gl2o17,in vigoare
de la 1 ianuarie 2018.
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c) justelea impunerii sau echitatea fiscald asigure ca sarcina fiscala a fiecdrui contribuabil
sd fie stabilitd pe baza puterii contributive, respectiv in funclie de mdrimea veniturilor sau a
proprietdtilor acestuia;

d) eficienla impunerii asigurd niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exerciliu
bugetar la altul prin menlinerea randamentului impozitelor, taxelor 9i contribuliilor in toate fazele
ciclului economic, atdt in perioadele de avAnt economic, cAt gi in cele de crizd;

e) predictibilitatea impunerii asigurd stabilitatea irnpozitelor, taxelor gi contribuliilor obligatorii,
pentru o perioadd de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificdri in sensul
majordrii sau introducerii de noi impozite, taxe gi contribulii obligatorii.

Art. 4. Modificarea gi completarea Codului fiscal. (1) Prezentul cod se modificd gi se
completeazd prin lege, care intrd in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l.

(2) in cazul in care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribulii obligatorii noi, se
majoreazl cele existente, se elimind sau se reduc {acilitdli existente, acestea vor intra in vigoare
cu data de 1 ianuarie a fiecdrui an gi vor rdmAne nemodificate cel pulin pe parcursul acelui an.

(3) in situatia in care modificdrile gi/sau completdrile se adoptd prin ordonanle, se pot
prevedea termene mai scurte de intrare in vigoare, dar nu mai pulin de 15 zile de la data
publicdrii, cu exceplia situaliilor prevdzute la alin. (2).

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (t ) gi (2) modificdrile care decurg din angajamentele
internalionale ale RomAniei.

Art. 5. Norme metodologice, instrucliuni gi ordine. (1) Ministerul Finanlelor Publice are
atribulia elabordrii normelor necesare pentru aplicarea unitard a prezentului cod.

(2) ln inlelesul prezentului cod, prin norme se inlelege norme metodologice, instrucliuni
gi ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotdrdre, gi sunt publicate in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l.

(4) Ordinele gi instrucliunile pentru aplicarea unitard a prezentului cod se emit de ministrul
finanJelor publice gi se publicd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l. Ordinele gi instrucliunile
referitoare la proceduri de administrare a impozitelor gi taxelor reglementate de prezentul cod,
datorate bugetului general consolidat, cu exceptia bugetelor locale, se emit de pregedintele

Agentiei Nationale de Administrare Fiscald, denumitd in continuare A.N.A.F., gi se publicd in
Monitorul Oficial al RomAniei, Parlea l. Ordinele 9i instrucliunile referitoare la proceduri de
administrare a impozitelor gi taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aprobi prin ordin
comun al ministrului finanlelor publice gi al ministrului dezvoltirii regionale gi administraliei publice.

(5) Sub sanctiunea nulitdlii absolute, instituliile publice din subordinea Guvernului, altele
decdt Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora gi emite norme care sd aibd legdturd cu
prevederile prezentului cod, cu exceplia celor prevdzute in prezentul cod.

(6) Anual, Ministerul Finanlelor Publice colecteazd gi sistematizeazd toate normele in vigoare
avAnd legdturd cu prevederile prezentului cod gi publicd aceasta coleclie oficiald.

Legislalie conexd: ) O.P.A.N.A.F. nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluliei
fiscale individuale anticipate, precum gi conlinutul cererii pentru emiterea soluliei fiscale individuale
anticipate (M. Of. nr. 964 din 24 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. n(.371112015 privind modelul gi

continutul formularelor gi documentelor utilizate in activiiatea de inspeclie fiscald (M. Of. nr. 965 din
28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. n(.371012015 privind modelul gi conlinutul Raportului de inspeclie
fiscald intocmit la persoane juridice (M. Of . nr. 967 din 28 decembrie 201 5); > O.P.A.N.A.F. nr. 3706/2015
pentru aprobarea modelului qi conlinutului formularului ,,Decizie privind modificarea bazei de impozitare
ca urmare a inspecliei fiscale" (M. Of. nr. 968 din 28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr.370712015
pentru aprobarea modelului gi conlinutului formularului ,,Decizie privind nemodiiicarea bazei de impozitare
ca urmare a inspecliei fiscale" (M. Of. nr. 968 din 28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr.370812015
pentru aprobarea modelului 9i confinutului formularului ,,Decizie de impunere provizorie privind obligatiile
fiscale principale" (M. Of. nr.968 din 28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr.3709/2015 pentru
aprobarea modelului gi conlinutului formularului ,,Decizie de impunere privind obliga!iile fiscale principale
aferente diferenlelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecliei fiscale la persoane juridice"
(M. Of. nr. 968 din 28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr.373512015 pentru aprobarea procedurii
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privind emiterea gi modificarea acordului de pret in avans, precum gi continutul cererii de emitere gi
modificare a acordului de pre!in avans (M. of. nr. 972din 29 decembrie 2015); > o.p.A.N.A.i.
nr' 377212015 privind modelul gi continutul Raportului de inspectie fiscald intocmit la persoane fizice
(M. Of. nr. 972din 29 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. ff.37i1/2015 privind aprobarea modelului
9i conlinutului unor documente utilizate in cadrul inspecliei fiscale la persoanele fizice (M. Of. nr. 9g0
din 30 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr. 3833/2015 pentru aprobarea formularului ,,Dispozitie
privind mdsurile stabilite de organele de inspectie fiscald" (M. Of. nr. 983 din 30 decembrie 2015);
> O.P'A.N.A.F. nr. 44212016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, con,tinutul
9i condiliile de solicitare a dosarului preturilor de transfer gi procedura de ajustare/estimare a prelurilor
detransfer(M. Of. nr.74din2 februarie2016); > O.M.F.P. nr. 101/2016 pentru aprobarea Normelor
privind restituirea taxei pe valoarea addugatd cumpdrdtorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in
Uniunea Europeand (M. Of. nr. 87 din 5 februarie 2016); > O.M.F.p. nr.221/2016 pentru aprobarea
configuraliei Codului de accize 9i a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizaie (M. Of.
nr ' 147 din 25 februarie 201 6); > O.M.F.P. nr. 31 9/2016 pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea
in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M. Of. nr. 203
din 18 martie 2016); > O.p.A.N.A.F. nr. 1g63/2016 pentru aprobarea procedurii de reducere a normei
de venit, in cazul activitdlilor agricole, gi pentru aprobarea unor formulare (M. Of . nr. 474 din 24 iunie
2016); > O.M.F.P./M.J. nr.102212562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, platd 9i rectificare
a impozilului pe veniturile din transferul proprietdlilor imobiliare din patrimoniul personal gi i modelului
9i conlinutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit (M. Of . nr. 524 din 12 iulie
2016); > O.P.A.N.A.F. nr.203712016 privind Procedurapentruaprobareaperioadei fiscalesemestriale/
anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (M. Of. nr.534 din 15 iulie
2016); > O.P.A.N.A.F. N. 290212016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din
cedarea folosintei bunurilor gi stabilirea impozitului datorat de cdtre contribuabilii care calificd aceste
venituri in categoria veniturilor din activitdti independente (M. Of. nr.807 din 13 octombrie
2016); > O.P.A.N.A.F. nr.281012O16 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare
a TVA aferentd impor,turilor 9i achiziliilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii
Europene de cetre persoanele impozabile stabilite in RomAnia (M. Of . nr. 844 din 25 octombrie 201 6);
> O.P.A.N.A.F. nr.28O912016 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare
a taxei pe valoarea addugatA formulate de cdke persoanele impozabile nestabilite in RomAnia, stabilite
in alt stat membru al Uniunii Europene (M. of. nr.868 din 31 octombrie 2016); > o.p.A.N.A.F.
nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare gi de administrare a grupului fiscal unic,
precum gi pentru aprobarea modelului gi conlinutului unor formulare (M. Of, nr. 894 din 8 noiembrie
2016); > O.P.A.N.A.F. nr. 3396/2016 pentru aprobarea modelului gi continutului formularelor,,Adeverinle
de venit" gi ,,Cerere de eliberare a unei adeverinle de venit" pentru persoane fizice (M. Of. nr. 954 din
25 noiembrie 2016); > O.P.A.N.A.F. nr.373712016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a
persoanelor impozabile, in vederea utilizdrii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice,
de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum gi pentru declararea taxei pe valoarea
addugatd, potrivit prevederilor art. 314 gi art. 315 din Codul fiscal, in situatia in care RomAnia este stat
membru de inregistrare (M. of. nr. 25 din 10 ianuarie 2017); > o.p.A.N.A.F. nr.239912017 pentru
aprobarea Procedurii privind depunerea gi solutionarea cererii pentru aplicarea dispozitiilor art. 111
alin. (2) lit. e) din Legea nr. 22712015, in cazul in care darea in platd se {ace pe cale judecdtoreascd,
a Procedurii de anulare gi restituire, la cererea persoanei tizice, a impozitului pe venitul din transferul
dreptului de proprietate imobiliard din patrimoniul personal 9i accesoriilor aferente acestuia, potrivit
prevederilor art. lll din Ordonanta de urgenle a Guvernului nr.3212016 pentru completarea Legii
N.22712015 privind Codul fiscal gi reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale, precum Si a modelului
gi continutului unor formulare (M. of. nr. 681 din 22 august 2017); > o.p.A.N.A.F. nr.288512017
privind Procedura de stabilire a impozitelor gi taxelor datorate in Romdnia de cdtre membrii
Comandamentelor Fortelor Aliate sau dependenlii acestora, pentru articolele care urmeazd sd fie
instrdinate gi care au fost achizilionate fdrd plata impozitelor gi taxelor datorate, precum 9i pentru
aprobarea unor formulare (M. Of . nr. 804 din 1 1 octombrie 2017); > O.P.A.N.A.F. nr. 3159/201 7 pentru
aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea addugatd formulate
de cdtre persoane impozabile neinregistrate 9i care nu sunt obligate sd se inregistreze in scopuri de
TVA in RomAnia, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum Si penku aprobarea modelului 9i
continutului unor formulare (M. of. nr. 892 din 14 noiembrie 2017); > o.p.A.N.A.F. nr.939112017
pentru aprobarea modelului 9i continutuluiformularului 108,,Declaralie privind impozitul pe reprezentante"
(M. Of. nr. 966 din 6 decembrie 2017); > O.P.A.N.A.F. nr. 182512018 pentru aprobarea modelului gi
continutului formularului 107 ,,DeclaraJie informativd privind beneficiarii sponsorizdrilor/mecenatului/
burselor private" (M. of. nr. 646 din 24 iulie 2018); > o.P.A.N.A.F. nr" 2093/2018 pentru aprobarea
procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum
9ia modeluluigicontinutului unorformulare (M. Of. nr. 745 din 29 august 2018); > O.P.A.N.A.F. nr.2117/2018
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privind aprobarea modelului gi conlinutului formularelor gi documentelor utilizate in activitatea de
verificare a situaiiei fiscale personale (M. Of. nr. 766 din 5 septembrie 201 8); > O.P.A.N .A.F . nr.232312018
pentru aprobarea termenului de emitere 9i transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea
contribuliilor de asigurdri sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 gi 2017 (M. Of . nr. 854
din 9 octombrie 2018); > O.P.A.N.A.F. nr.2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a
obligaliilor de platd stabilite prin ,,Decizia de impunere privind contribulia de asigurdri sociale de sdndtate
datoratd de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1 ) lit. a) din Codul f iscal", precum gi pentru aprobarea
modelului 9i conlinutului unorformulare(M.Of.nr. 1032din5decembrie2018); >O.M.F.P.nr.3659/2018
pentru aprobarea lnstrucliunilor de aplicare unitard a prevederilor ar1.291 alin. (2) lit. e) gi alin" (3)
lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1037 din 6 decembrie 2018); ) O.P.A.N.A.F.
nr.48/2019 pentru aprobarea modelului gi conlinutului formularelor 205 ,,Declaralie informativd privind
impozitul re.tinut la sursd gi cdgtigurile/pierderile din investi{ii, pe beneficiari de venit" gi 207,,Declaralie
informativd privind impozitul relinut la sursd/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenli" (M. Of.
nr. 38 din 15 ianuarie 2019); > O.P.A.N.A.F. nr. 9712019 pentru aprobarea modelului gi conlinutului
formularului 204,,Declara!ie anuald de venit pentru asocieri fdrd personalitate juridicd gi entiteli supuse
regimului transparenlei fiscale" (M. Of. nr. 67 din 28 ianuarie 2019); > O.P.A.N.A.F. nr. 169/2019
privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de taxd pe valoarea adeugate care utilizeazd trimestrul calendaristic ca perioadd fiscald 9i
care efeciueazd o achizilie intracomunitard de bunuri taxabild in RomAnia, precum gi a modelului gi

conlinutului unor formulare (M. Of. nr. 154 din 27 februarie 2019); > O.P.A.N.A.F. nr. 819/2019 pentru
aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitelilor/unitdLlilor de cult pentru care se acorde
deduceri fiscale, precum gi a modelului gi conlinutului unor formulare (M. Of. nr. 223 din 22 marlie
2019); > O.P.A.N.A"F. nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentAnd
pAnd la 3,5% din impozitul anual datorat pentru suslinerea entitelilor nonprofit care se infiinteazd gi

funclioneazd in condiliile legii gi a unitdlilor de cult, precum 9i pentru acordarea de burse private,
conformlegii,precumgi amodelului gi conlinutului unorformulare(M.Of.nr.44din22 ianuarie2020);
> O.P.A.N.A.F. nr. 13912020 pentru aprobarea modelului, con,tinutului, modalitdlii de depunere gi de
gestionare a Declaraliei unice privind impozitul pe venit gi contribuliile sociale datorate de persoanele
fizice (M. Ot. nr. 47 din 23 ianuarie 2020).

Art. 6. Aplicarea unitare a legislaliei. Aplicarea unitare a prezentului cod gi a legislaliei
subsecvente acestuia se asigure prin Comisia fiscald centrald constituitd potrivit Codului de
procedurd fiscalS.

Capitolul lll. Definilii

Art. 7. Definitii ale termenilor comuni. in intelesul prezentului cod, cu exceplia titlurilor Vll
gi Vlll, termenii gi expresiile de mai jos au urmdtoarele semnifica,tii:

1. activitate dependentd- orice activitate desfdguratd de o persoand fizicd intr-o relatie de
angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentd la funclia de bazd - orice activitate desfdguratd in baza unui
contract individual de muncd sau a unui statut special prevdzut de lege, declaratd angajatorului
ca funclie de bazd de cdtre angajat; in cazul in care activitatea se desfagoard pentru mai mulli
angajatori, angajatul este obligat sa declare numai angajatorului ales cd locul respectiv este
locul unde exercita funclia pe care o considerd de bazit

3. activitate independentd- orice activitate desfdguratd de cdtre o persoane fizicd in scopul
oblinerii de venituri, care indeplinegte cel pulin 4 dintre urmdtoarele criterii:

3.1. persoana fizicd dispune de libertatea de alegere a locului 9i a modului de desfdgurare
a activitatii, precum gi a programului de lucru;

3.2. persoana fizicd dispune de libertatea de a desfdgura activitatea pentru mai mulli clienli;
3.3. riscurile inerente activiteli sunt asumate de cdtre persoana fizicd ce desfdgoard activitatea;
3.4. activitatea se realizeazd prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfdgoard;
3.5. activitatea se realizeazd de persoanafizic6, prin utilizarea capacitalii intelectuale gi/

sau a prestaliei fizice a acesteia, in funclie de specificul activitdlii;
3.6. persoana'fizicFt face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare,

reglementare gi supraveghere a profesiei desfdgurate, potrivit actelor normative speciale care
reglementeazd organizarea gi exercitarea profesiei respective;
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3.7. persoana fizicd dispune de liberlatea de a desfdgura activitatea direct, cu personal
angajat sau prin colaborare cu te4e persoane in conditiile legii;

4. autoritate fiscald centrald - Ministerul Finantelor Publice, institulie cu rolul de a coordona
aplicarea unitard a prevederilor legislatiei fiscale;

5. autoritate fiscald competentd - Ministerul Finantelor Publice gi serviciile de specialitate
ale autoritdtilor administratiei publice locale, dupd caz, care au responsabilitdti fiscale;

6. centrul intereselor vitale - locul de care relatiile personale gi economice ale persoanei
fizice sunt mai apropiate. in analiza relatiilor personaie se va acorda atentie familiei solului/soliei,
copilului/copiilor, persoanelor aflate in intre.tinerea persoanei fizice gi care sosesc in RomAnia
impreund cu aceasta, calitatea de membru intr-o organizalie caritabile, religioasd, parliciparea
la activitdli culturale sau de altd naturd. in analiza relaliilor economice se va acorda atenlie
dacd persoana este angajat al unui angajator roman, d'acd este implicatd intr-o activitate de
afaceri in RomAnia, dacd detine proprietSli imobiliare in RomAnia, conturi la bdnci in RomAnia,
carduri de crediVdebit la banci in RomAnia;

7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care indeplinegte cel putin una
dintre urmdtoarele conditii:

a) riscurile gi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului
sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului
ce face obiectul leasingului cdtre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpdra bunul la momentul expirdrii contractului, iar valoarea
rezidual5 exprimatd in procente este mai micd sau egald cu diferenla dintre durata normald de
functionare maximd gi durata contractului de leasing, raportatd la durata normalS de functionare
maximS, exprimatd in procente;

d) perioada de leasing depdgegte 80% din durata normald de functionare maximd a bunului
care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definilii, perioada de leasing include orice
perioadd pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totald a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau
egald cu valoarea de intrare a bunului;

8. contract de leasing operational- orice contract de leasing incheiat intre locator gi locatar,
care transferd locatarului riscurile gi beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de
valorificare a bunului la valoarea reziduald, gi care nu indeplinegte niciuna dintre conditiile
prevdzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduald existd atunci
cAnd optiunea de cumpbrare nu este exercitatd la inceputul contractului sau cAnd contractul
de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirdrii contractului;

L comision- orice platd in bani sau in naturd e{ectuatd cdtre un broker, un agent comisionar
general sau cdtre orice persoand asimilata unui broker sau unui agent comisionar general,
pentru serviciile de intermediere efectuate in legdtura cu o operatiune economicd;

10. contribulii sociale obligatorii - prelevare obligatorie realizald, in baza legii, care are ca
scop protectia persoanelor fizice obligate a se asigura impotriva anumitor riscuri sociale, in
schimbul cdrora aceste persoane beneficiazd de drepturile acoperite de respectiva prelevare;

11. dividend- o distribuire in bani sau in naturd, efectuatd de o persoand juridicd unui
pafticipant, drept consecin!5 a delinerii unor titluri de participare la acea persoand juridicd,
exceptdnd urmdtoarele:

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de
participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;

b) o distribuire efectuatd in legdturd cu dobAndirea/rdscumpdrarea titlurilor de participare
proprii de cdtre persoana juridica;

c) o distribuire in bani sau in naturd, efectuatd in legdturd cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in naturd, efectuatd cu dcazia reducerii capitalului social, potrivit

legii;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecdrui participant;
f) o distribuire de titluri de participare in legaturd cu operatiuni de reorganizare, prevdzute

la an. 32 gi 33.
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Se considerd dividende din punct de vedere fiscal 9i se supun aceluiagi regim fiscal ca
veniturile din dividende:

(l) cAgtigurile oblinute de persoanele fizice din delinerea de titluri de participare, definite de
legislalia in materie, la organisme de plasament colectiv;

(ii) veniturile in bani gi in naturd distribuite de societdtile agricole, cu personalitate juridicA,
constituite potrivit legislaliei in malerie, unui participant la societatea respectivd drept consecintd
a delinerii pd(ilor sociale;

12. dobAnda- orice sumd ce trebuie pldtitd sau primitd pentru utilizarea banilor, indiferent
dacd trebuie sd fie platita sau primitd in cadrul unei datorii, in legdturd cu un depozit sau in
conformitate cu un contract de leasing financiar, vilnzaie cu plata in rate sau orice vdnzare
cu plata amAnatd;

13. dreptul de autor gi drepturile conexe- constituie obiect al acestora operele originale de
crealie intelectuald in domeniul literar, artistic sau gtiinlific, oricare ar fi modalitatea de creatie,
modul sau forma de exprimare gi independent de valoarea gi destinalia lor, operele derivate
care au fost create plecAnd de la una sau mai multe opere preexistente, precum 9i drepturile
conexe dreptului de autor gi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1 996 privind
dreptul de autor gi drepturile conexe, cu modificarile gi completdrile ulterioare;

14. entitate transparentd fiscal, cu/fdra personalitate juridicd - orice asociere, asociere in
participaliune, asocieri in baza contractelor de exploatdri in pafticipalie, grup de interes economic,
societate civild sau altd entitate care nu este persoand impozabil5 distinctd, fiecare asociaV
participant fiind subiect de impunere in inlelesul impozitului pe profit sau pe venit, dupd caz;

15.11t franciza - un sistem de comercializare a produselor gi/sau al serviciilor gi/sau al
tehnologiilor, bazat pe o colaborare continud intre persoanele fizice sau juridice independente
din punct de vedere juridic ai financiar, prin care o persoand, denumitd'francizor, acordd altei
persoane, denumitd francizat, dreptul gi impune obligalia de a exploata o afacere in conformitate
cu conceptul francizorului; acest drept aulorizeazd, gi obligd pe francizat, in schimbul unei
contribulii financiare directe sau indirecte, sd utilizeze mdrcile de produse gi/sau de servicii,
alte drepturi de proprietate intelectuald sau industriald protejate, know-how-ul, drepturile de
autor, precum gi insemne ale comercianlilor, beneficiind de un aport continuu de asistenld
comerciald gi/sau tehnicd din partea francizorului, in cadrul 9i pe durata contractului de francizd
incheiat intre pdrli in acest scop;

16. impozitul pe profit amAnaf - impozitul pldtibil/recuperabil in perioadele viitoare in legdtura
cu diferenlele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabild a unui activ sau a
unei datorii qi valoarea fiscala a acestora;

17. know-how - orice informalie cu privire la o experienld industriald, comerciald sau
gtiintificd care este necesard pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces
existent gi a cdrei dezvdluire cdtre alte persoane nu este permisd fdrd autorizalia persoanei
care a furnizat aceaste informalie; in mdsura in care provine din experienld, know-how-ul
reprezintd ceea ce un producdtor nu poate gti din simpla examinare a produsului gi din simpla
cunoagtere a progresului tehnicii;

18. Iocul conducerii efective- locul in care se iau deciziile economice strategice necesare
pentru conducerea activitdtii persoanei juridice strdine in ansamblul sdu gi/sau locul unde igi
desfdgoard activitatea directorul executiv gi alli directori care asigurd gestionarea gi controlul
activitdlii acestei persoane juridice;

19. metoda creditului fiscal - o diminuare a impozilului pe venit sau a impozitului pe profit
cu suma impozitului pldtit in alt stat, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri;

2Q. metoda scutirii- scutirea de impozit a venitului sau profitului oblinut in alt stat, luAnd in
considerare acel venit sau profit pentru determinarea cotei de impozit aplicabile pentru venitul/
profitultotal oblinut, cota de impozit determinatd aplicAndu-se numai asupra venitului/profitului
rdmas dupd deducerea venitului/profitului obtinut in acel alt stat, conform conventiei pentru
evitarea dublei impuneri aplicabile;

t1r Pct. 15 de la art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. ll din Legea fi. 17912019, in vigoare
de la 14 octombrie 2019.
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21 . mijloc fix- orice imobilizare corporald, care este delinute pentru a fi utilizatd in productia
sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriatd terJilor sau in scopuri
administrative, dacd are o duratd normald de utilizare mai mare de un an gi o valoare egald
sau mai mare decAt limita stabilitd prin hotdrAre a Guvernului;

22. nerezidenf - orice persoand juridicd strdina, orice persoan 6fizic6. nerezidentd gi orice
alte entiteli strdine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare flra personalitate
juridicd, care nu sunt inregistrate in RomAnia, potrivit legii;

23. operaliuni cu instrumente financiare - orice transfer, exercitare sau executare a unui
instrument financiar, definit de legislalia in materie din statul in care a fost emis, indiferent de
pialailocul de tranzactionare unde are loc operatiunea;

^ "..24'9lSlizatie 
nonprollf - orice asocialie, fundalie, casd de ajutor reciproc sau federatie

infiintatd in RomAnia, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai dacd veniturile gi activele
asocialiei, casei de ajutor reciproc, fundaliei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de
interes general, comunitar sau fdrd scop patrimonial;

25. participanf - orice persoand care este proprietarul unui titlu de participare;
26. persoane afiliate- o persoand este afiliatd dacd relatia ei cu altd persoand este definitd

de cel pulin unul dintre urmdtoarele cazuri:
a) o persoand fizicd este afiliatd cu altd persoand fizicd dacd acestea sunt soVsotie sau

rude pAnd la gradul al lll-lea inclusiv;
b) o persoand fizicd este afiliatd cu o persoand juridicd dacd persoan afizicEtdeline, in mod

direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 2S"h din valoarea/numdrul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacd controleazd
in mod efectiv persoana juridicd;

c) o persoand juridicd este afiliatd cu altd persoand juridicd dacd cel pulin aceasta detine,
in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 2S"k din valoareal
numdrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltd persoand juridicd ori dacd
controleazd in mod efectiv acea persoand juridicd;

d) o persoand juridicd este afiliatd cu altd persoand juridicd dacb o persoan5 deline, in
mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din vaioarea/
numdrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltd persoand juridica ori dacd
controleazd in mod efectiv acea persoand juridicd.

intre persoane afiliate, prelul la care se iransfera bunurile corporale sau necorporale ori se
presteazd servicii reprezintd prel de transfer;

27. persoandfizicd nerezidentd -orice persoand fizicd ce nu indeplinegte conditiile prevdzute
la pct. 28, precum gi orice persoand fizicd cetdlean strdin cu statut diplomatic sau consular
in RomAnia, cetdtean strdin care este functionar ori angajat al unui organism international 9i
interguvernamental inregistrat in RomAnia, cetitean striin care este functionar sau angajat al
unui stat strdin in RomAnia gi membrii familiilor acestora;

28. persoand fizicd rezidenfd - orice persoand fizic6, ce indeplinegte cel pulin una dintre
urmdtoarele condi!ii:

a) are domiciliul in RomAnia;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in RomAnia;
c) este prezentd in Romdnia pentru o perioadd sau mai multe perioade care depdgesc in

total 183 de zile, pe parcursul oricdrui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul
calendaristic vizat;

. d) este cetdtean romAn care lucreazd in strdindtate, ca functionar sau angajat al RomAniei
intr-un stat strdin;

29. persoand iuridicd romAnd - orice persoand juridicd ce a fost infiinlatd gi functioneazd
in conformitate cu legislatia RomAniei;

30. persoand iuridicd infiinlatd potrivit legislatiei europene - orice persoand juridicd constituitd
in condiliile gi prin mecanismele prevdzute de reglementdrile europene;

31 . persoandiuridicdstrdind-orice persoand juridicAce nu este persoand juridicd romdndgi
orice persoand juridicd infiinlatd potrivit legislaliei europene care nu are sediul social in RomAnii;
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32. pre! de piafd - suma care ar fi pldtita de un client independent unui furnizor independent
in acelagi moment 9i in acelagi loc, pentru acelagi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in
condilii de concurenta loiala;

33. principiul valorii de piala- atunci cAnd condiliile stabilite sau impuse in relatiile comerciale
sau financiare intre doud persoane afiliate difera de acelea carc at fi existat intre persoane
independente, orice profituri care in absenla condiliilor respective ar fi fost realizate de una
dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective, pot fi
incluse in profiturile acelei persoane gi impozitale corespunzdtor;

34. profesii liberale - acele ocupalii exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit
actelor normative speciale care reglemenleazd. organizarea gi exercitarea profesiei respective;

35. proprietate imobiliara - orice teren, clddire sau altd constructie ridicatd ori incorporati
intr-un teren;

36. redevenfd'.
(1) Se considerd redevenla plalile de orice naturd primite pentru folosirea ori dreptul de

folosinld al oricdruia dintre urmdtoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrdri literare, artistice sau gtiinlifice, inclusiv asupra filmelor,

benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum gi efectuarea de inregistrdri
audio, video;

b) dreptul de a efectua inregistrdri audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente
sportive sau altele similare, gi dreptul de a le transmite sau retransmite cdtre public, direct sau
indirect, indiferent de modalitatea tehnicd de transmitere - inclusiv prin cablu, satelit, fibre
optice sau tehnologii similare;

c) orice brevet, invenlie, inovatie, licenfd, marcd de come4 sau de fabricd, francizd, proiect,
desen, model, plan, schi!a, formuld secrete sau procedeu de fabricatie ori software;

d) orice echipament industrial, comercial sau gtiintific, container, cablu, conductd, satelit,
fibrd opticd sau tehnologii similare;

e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oricdrei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o

persoand fizicd.
(2) Nu se considerd redevenld in sensul prezentei legi:
a) plalile pentru achizitionarea integralS a oricdrei proprietali sau a oricdrui drept de proprietate

asupra tuturor elementelor mentionate la alin. (1);
b) plalile pentru achiziliile de software destinate exclusiv operdrii respectivului software,

inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea. personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) pldlile pentru achizitionarea integrald a unui drept de autor asupra unui software sau

a unui drept limitat de a-l copia exclusiv in scopul folosirii acesluia de cdtre utilizator sau in
scopul vdnzdrii acestuia in cadrul unui contract de distribulie;

d) pldlile pentru obtinerea drepturilor de distributie a unui produs sau serviciu, fdrd a da
dreptul la reproducere;

e) plalile pentru accesul la satelili prin inchirierea de transpondere sau pentru utilizarea
unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, in situalia in care
clientul nu se afld in posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor
tehnologii similare;

f) plalile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii din acordurile de roaming, a frecventelor
radio, a comunicatiilor electronice intre operatori;

37. rezident - orice persoand juridicd romAnd, orice persoand juridicd strdind avAnd locul
de exercitare a conducerii efective in RomAnia, orice persoand juridicd cu sediul social in
RomAnia, infiinlatd potrivit legislaliei europene, gi orice persoand fizicd rezidentd;

38. RomAnia - teritoriul de stat al RomAniei/inclusiv marea sa teritoriald gi spatiul aerian
de deasupra teritoriului 9i mdrii teritoriale, asupra cdrora Romdnia iqi exercite suveranitatea,
precum 9i zona contigud, platoul continental gi zona economicd exclusivd, asupra cdrora
Romdnia igi exercitd drepturile suverane gi jurisdiclia in conformitate cu legislalia sa gi potrivit
normelor gi principiilor dreptului international;

G
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17 . TITLUL l. DISPOZIIII cENERALE Art.7

39.f1r sfock option plan - un program iniliat in cadrul unei persoane juridice prin care se
acordd angajalilor, administratorilor gi/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate
ei, prevdzute la pct. 26 lit. c) gi d), dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi
cu titlu gratuit un numdr determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de
entitatea respectivd.

Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie sd
cuprindd o perioadd minimd de un an intre momentul acorddrii dreptului gi momentul exercitdrii
acestuia (achiziliondrii titlurilor de participare);

40. titlu de parlicipare- orice actiune sau altd parte sociald intr-o societate in nume colectiv,
societate in comanditd simpld, societate pe actiuni, societate in comanditd pe acliuni, societate
cu rdspundere limitatd sau intr-o altd persoand juridicd ori la un fond deschis de investilii;

41 . titlu de valoare - orice titlu de participare gi orice instrumente financiare calificate astfel
prin legislatia in materie din statul in care au fost emise;

42. transfer - orice vAnzare, cesiune sau instrdinare a dreptului de proprietate, schimbul
unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum gitransferul masei
patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie potrivit codului civil;

43. transport international - orice activitate de transport pasageri sau bunuri efectuat de
o intreprindere in trafic international, precum gi activitalile auxiliare, strAns legate de aceastd
operare gi care nu constituie activitdti separate de sine stdtdtoare. Nu reprezintd transporl
international cazurile in care transportul este operat exclusiv intre locuri aflate pe teritoriul
RomAniei;

44. valoarea fiscald reprezinld:
a) valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementdrilor contabile aplicabile - pentru

active 9i pasive, altele decAt cele mentionate la lit. b)-d);
b) valoarea de achizilie sau de aporl, utilizatd pentru calculul profitului impozabil - pentru

titlurile de participare. in valoarea fiscald se includ gi evaludrile inregistrate potrivit reglementdrilor
contabile aplicabile. Valoarea de aport se determind in functie de modalitdtile de constituire a
capitalului social, categoria activelor aduse ca aport sau modalitatea de impozitare a apoftului,
potrivit normelor metodologice;

c) costul de achizitie, de productie sau valoarea de piald a mijloacelor fixe dobAndite cu
titlu gratuit ori constituite ca apoft, la data intrdrii in patrimoniul contribuabilului, utilizatd pentru
calculul amortizdrii fiscale, dupd caz - pentru mijloace fixe amodizabile gi terenuri. in valoarea
fiscald se includ gi reevaludrile contabile efectuate potrivit legii. in cazul in care se efectueazd
reevaludri ale mijloacelor fixe amortizabile care determind o descregtere a valorii acestora
sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piald a mijloacelor fixe dobdndite cu titlu
gratuit ori constituite ca aport, dupd caz, valoarea fiscald ramas5 neamortizatd a mijloacelor
fixe amortizabile se recalculeazd pAnd la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizilie,
de productie sau a valorii de piald a mijloacelor fixe dobAndite cu titlu gratuit ori constituite
ca aport, dupd caz. ln situatia reevaludrii terenurilor care determind o descregtere a valorii
acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piala a celor dobAndite cu titlu gratuit ori
constituite ca aport, dupd caz, valoarea fiscald este costul de achizitie sau valoarea de piald
a celor dobAndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupd caz;

d) valoarea deductibild la calculul profitului impozabil - pentru provizioane gi rezerve;
e) valoarea de achizitie sau de aport utilizatd pentru calculul cAgtigului sau al pierderii, in

inlelesul impozitului pe venit - pentru titlurile de valoare.
ln cazul titlurilor de valoare primite sub forma avantajelor de cdtre contribuabilii care obtin

venituri din salarii 9i asimilate salariilor, altele decAt cele dobAndite in cadrul sistemului stock
options plan, valoarea fiscald este valoarea de piald la momentul dobAndirii titlurilor de valoare;

45. valoarea fiscald pentru contribuabilii care aplicd regtementdrite contabile conforme cu
standardele internationale de raportare financiard reprezintd gi:

nr Pct. 39 de la art. 7 este reprodus astfel cum a fost modiiicat prin art. I pct. 1 din O"U.G. nr. 8412O16,in
vigoare de la 1 ianuarie 2017.
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a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscald se includ gi reevaludrile efectuate
potrivit reglementdrilor contabile. in cazul in care se efectueazd reevaludri ale imobilizdrilor
necorporale care determind o descregtere a valorii acestora sub valoarea rdmasd neamortizatd
stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscald rdmasd neamortizatd
a imobilizarilor necorporale se recalculeazdpdnd. la nivelul celei stabilite pe baza valorii de
inregistrare in patrimoniu;

b) in cazul in care se trece de la modelul reevaludrii la modelul bazat pe cost, in valoarea
fiscald a activelor 9i pasivelor stabilitd potrivit regulilor prevdzute lapcl.44, cu exceptia mijloacelor
fixe amortizabile gi a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflaliei;

c) in cazul in care se trece de la modelul reevaludrii la modelul bazat pe cost, din valoarea
fiscald a miiloacelor fixe amortizabile gi a terenurilor se scad reevaludrile efectuate potrivit
reglementdrilor contabile gi se include actualizarea cu rata inflaliei;

d) pentru proprietdtile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscald este
reprezentatd de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piatd a investitiilor imobiliare
dobAndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrdrii in patrimoniul contribuabilului,
utilizata pentru calculul amortizdrii fiscale, dupd caz. in valoarea fiscald se includ gi evaludrile
efectuate potrivit reglementdrilor contabile. in cazul in care se efectueazd evaludri ale investitiilor
imobiliare care determind o descregtere a valorii acestora sub valoarea rdmasd neamortizatd
stabilitd in baza costului de achizilielproductie sau valorii de piald a investitiilor imobiliare
dobAndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscald rdmasd neamodizatd a investitiilor
imobiliare se recalculeazdpAnd la nivelul celei stabilite pebazacostului de achizitie/productie
sau valorii de piald, dupd caz, a investiliilor imobiliare;

e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscald este
reprezentate de costul de achizilie, de productie sau de valoarea de piald in cazul celor
dobAndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrdrii in patrimoniul contribuabilului,
dupd caz, utilizatd pentru calculul amortizdrii fiscale. in valoarea fiscald se includ gi evaludrile
efectuate potrivit reglementdrilor contabile. in cazul in care se efectueazd evaludri ale activelor
biologice care determind o descregtere a valorii acestora sub valoarea rdmasd neamortizatd
stabilitd in baza costului de achizilie/productie sau valorii de piald in cazul celor dobdndite cu
titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscald rhmasd neamortizatd a activelor biologice
se recalculeazFt p?nd la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau a
valorii de piat6, dupd caz;

46. retinere la sursd numitd gi relinere prin stopaj la surse- metodd de colectare a impozitelor
gi contributiilor sociale obligatorii prin care pldtitorii de venituri au obligatia, potrivit legii, de a
le calcula, reline, declara gi pldti;

47. impozite gi contribulii sociale obligatorii cu relinere la sursd sau retinute prin stopaj la
sursd- acele impozite gi contribulii sociale reglementate in prezentul cod pentru care pletitorii
de venituri au obligatia sd aplice metoda privind relinerea la sursd sau retinerea prin stopaj
la sursd.

Legislatie conexd: O"M"F.P. nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenla in
RomAnia a persoanelor fizice (M. Of . nr. 577 din 29 iulie 2016).

Art.8. Definitia sediului permanent. (1)in inlelesul prezentului cod, sediul permanent
este un loc prin care se desfSgoard integral sau parlial activitatea unui nerezident, fie direct,
fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au in vedere comentariile de
la art. 5,,Sediul permanent" din modelul convenliei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei
pentru Cooperare gi Dezvoltare Economicd.

(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, o sucursald, un birou, o fabricd,
un magazin, un atelier, precum gi o mind, un pu! de !i!ei sau de gaze, o carierd sau alte locuri
de extractie a resurselor naturale, precum gi locul in care continud sd se desfdgoare o activitate
cu activele gi pasivele unei persoane juridice romAne care intrd intr-un proces de reorganizare
prevdzut la art. 33.


