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Noti asupra ediliei

Noile Coduri fiscal gi de procedurd fiscali au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2016,
iar de atunci au fost supuse unor numeroase modificdri gi completdri.

Edilia de fali cuprinde textul actualizat al celor doud acte normative, fiind avute in
vedere cele mai recente modificdri gi completdri - care au intrat in vigoare sau se
aplici din decembrie 2016, respectiv din ianuarie 9i februarie 2017 - aduse prin:
> O.U.G. nr.9l2O17 (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017), prin care s-a stabilit ca

veniturile oblinute de cdtre persoanele care desfdgoard activitd[i in cadrul misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare gi institutelor culturale romAnegti din strdindtate nu
se cuprind inbaza lunard de calcul al contributiilor de asigurdri sociale;

F Legea nr.M017 (M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie'2}17); carea adus doud modificdri
. importante in privinla persoanelor care obtin venituri din pensii: scutirea de la plata

impozitului pe venit a pensiilor pai mici de 2.000 lei gi suportarea de la bugetul
de stat a contribuliei de asigurdri sociale de sdndtate pentru toate persoanele
care oblin venituri din pensii;

> O.U.G. nr.312017 (M. Of. nr. 16 din 6 ianuarie 2017) referitoare, printre altele,
la: scutirea de impozit pe venit a transferurilor dreptului de proprietate gi al
dezmembrdmintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra construcliilor 9i
terenurilor, mai mici de 450.000 lei; eliminarea plafonului reprezentAnd valoarea a
de 5 ori cdgtigul salarial mediu brut la care se calculeazd contribuliile de asigurdri
sociale gi contribuliile de asigurdri sociale de slndtate; ridicarea pragului pdnd
la care o'firmd este consideratd microintreprindere (de la 100.000 la 500.000' euro); stabilirea cotei de impozitare de 1% din venituri pentru microintreprinderile
cu un salariat (aceeagi fiind cota gi in cazul microintreprinderilor cu mai mulli
salariali, pentru cele care nu au salariali cota fiind menlinutd laSo/"); scutirea de
impozit pe profit, in primii 10 ani de activitate, a contribuabililor care desfSgoard
exclusiv activitate de inovare, cerietare-dezvoltare; scutirea de la plata impozitului
pe venit pentru salarialii sezonieri cu contract individual de muncd incheiat pe
o perioadd de 12lunice desfdgoard activitSlidintre cele prevdzute de Legea
nr.17012016 privind impozitul specific unor activitdli (activitdli privind hoteluri gi
alte facilitdli de cazare, restaurante, baruri, catering gi altele);

> O.U.G. nr.8412O16 (M. Of. nr.977 din 6 decembrie 2016) privind in special:
extinderea aplicdrii facilitdlii de scutire de impozit a profitului reinvestit 9i asupra
dreptului de utilizare a programelor informatice gi aplicarea nelimitati in timp a
acestei facilitdli fiscale; stabilirea unui regim fiscal de deducere integralS a unor
cheltuieli, atAt ia calculul impozitului pe profit, cAt gi al venitului net anual supus
impozitului pe venit, efectuate de operatorii economici pentru elevii din sistemul
de invdfdmdnt profesional gitehnic, precum 9i neimpozitarea beneficiilor primite
de acegti elevi; reducerea valorii capitalului social pentru care persoanele juridice
pot aplica opliunea pentru plata impozitului pe profit; reglementarea unui regim
special pentru agricultori gi alte dispozilii in materie de TVA; scutirea de Ia plata
impozitelor pe clddiri, teren gi mijloace de transport pentru bunurile delinute in
comun cu soliilsoliile de cdtre persoanele cu handicap grav sau accentuat gi
persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. in privinla Codului de procedurd
fiscald, printre noutdlile aduse de aceastd ordonanld de urgenld se numdrd:



in materia stingerii prin platd a creantelor fiscale - precizarea documentelor
acceptate ca dovadd a efectudriigia datei pldfii, informatiile minime obligatorii pe
care trebuie sd le cuprindd gi posibilitatea transmiterii lor prin mijloace electronice,
precum gi obligativitatea verificdrii de cdtre institulia publicd a incasdrii sumelor
gi emiterea deciziei de recuperare in caz de neincasare sau de neconfirmare
a lor de catre institutiile prin care s-a iniliat plata; modificarea unor dispozilii
privind organele competente sd solulioneze contestaliile in cazul executdriisilite;
schimbul automat obligatoriu de informalii privind d6ciziile fiscale anticipate cu
aplicare transfrontalierd gi acordurile prealabile privind prelul de transfer.
in cazul textelor care au fost modificate sau abrogate, varianta anterioard este

redatd in note de subsol.

La nivel de articol sunt indicate ordinele emise de Ministerul Finantelor publice,
de Agenlia Nafionald de Administrare Fiscald gi de celelalte autoritdti bu atributiiin
domeniu, care conlin dispozilii gi proceduri oite in aplicarea noiloi reglemeniari,
pentru a oferi cititorului posibilitatea de a lua cunogtinfd, dintr-un singur-document,
atat de textele codurilor fiscal gi de procedurd fiscali, cat gi de aciele normative
subsecvente, dar la fel Oe importante.

Ambele coduri sunt insolite de cdte o tabla de materii detaliatd gi de un index,
care ajutd la cdutarea 9i identificarea termenilor in cuprinsul articolelor acestora.

Exemple:
Art. 169. Depunerea declaraliilor. (1)nt grr-,o"r"le categorii de persoane sunt obligate
si depuni lunar, p6ni la data de 25 inclusiv a lunii urmdtojre celei pentru care se pliiesc
veniturile, declaragia prevezuH la arl. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice 9i juridice care au calitatea de angajatori. sau persoanele asimilate
acestora;
b) institutiile previzute ta art. 158 atin. (1) Iit. g)-i) si t)-o);
c) Casa NatrionalS de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii gi casele sectoriale de
pensii, pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru intapacitate temporare
de munci ca urmare a unui accident de munci sau a unei'boli profesionale;
d) persoanele care rcalizeaze in Rom6nia venituri din salarii sau asimilate salariilor de la
angajatori din state care nu intri sub incidenta legislaliei europene aplicabile in domeniul
securitetii sociale, precum 9i a acordurilor privind sistemele de secuiitate sociali la care
RomAnia este parte.

y:.2!7. Modalititi de valorificare a bunurilol sechestrate. [...]
(71tzt 4or*"r.

'xl Alin. (1) al art. 169 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea
nr..22017. Anterior, texul avea urmetorul cuprins: ,,(1) persoanele fizice gi juridice care au
calitatea de angaiatori sau persoanele asimilate acestorai, instituliile prevdzuti ti art. I SS atin. (1)
lit. g)-o)' precum gi persoanele care realizeazdin RomAnia ieniuri din salarii sau asimitate
salariilor de la angaiatori din state care nu intrd sub incidenla legislaliei europene aplicabite in
domeniul secur'tt4ii sociale, precum gi a acorduilor privind si;bmele cje secuiiate sociald la care,
Romdnia este parte sunt obtigate sd depund tunar, pAnd ta data de 25 inctusiv a tunii urmebare
9:le! pentru care se pldtesc veniturile, declaralia prevdzutd ta art. 147 atin. 0 f .
r'?r Alin. (7) al art. 247 a fost abrogat prin art. li pct. 14 din o.U.G. nr. g4t2016. Anterior,. te)ftul
avea. urmdtorul cuprins|. ,,(7) Vilnzarea bunuilor sechestrate se face numai cetre persoane fizice
sau juidice care nu au obligalii fiscale restantd,.
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Legea nr.22712015
privind Codulfiscal

M. of. nr.688 din .,o *,"$f,fii3il
cu modificdrile gi completdrile aduse prin:
> O.U.G. nr. 4112015 pentru modificarea gi completarea unor acte normative, precum gi pentru

reglementarea unor mdsuri bugetare (M. Of . nr. 733 din 30 septembrie 2015), aprobate, cu
modificdri gi completeri, prin Legea nt.11212016 (M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016);

> O.U.G. nr.50/2015 pentru modificarea gi completarea Legiinr.227/2015 privind Codulfiscal
gi a Legii nr.2O7l2O15 privind Codul de procedurd fiscald (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie
2015), aprobatS, cu modificdri gi completdri, prin Legea nr.35U2015 (M. Of. nr. 988 din
31 decembrie 2015);

> O.U.G. nr.5712015 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2016,
prorogarea unor termene, precum gi unele mdsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 923 din
11 decembrie 2015);

> O.U.G. nr. U2016 privind unele mdsuri financiare in vederea finaliz6rii proiectelorfinanlate
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum gi

unele mdsuri fiscal-bugetare (M. Of..nr.225 din 25 martie 2016), aprobatd prin Legea
nr. 12412016 (M. Of. nr. 520 din 1 1 iulie 2016);

> Legea w.5712016 pentru modificarea gi completarea Legii nr.273l2OO4privind procedura
adopliei, precum gi a altor acte normative (M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016);

z O.U.G. nr.32016 pentru completarea Legiinr.22712015pnvind Codulfiscalgi reglementarea
unor mdsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016);

> O.U.G.nr.4612016pentrucompletareaLegiinr.22Tl2Ol5privindCodulfiscal (M.Of.nr.685
din 5 septembrie 2016);

> O.U.G. ni.8412016 pentru modificarea 9i completarea unor acte normative din domeniul
financiar:fiscal (M. Of. nr. 977 din 6 decembrie 2016);

> O.U.G. nr.3l2O17 pentru modificarea gi completarea Legii nr.22712015 privind Codul
fiscal (M. OL nr. 16 din 6 ianuarie 2017);

) Legea nr. 212017 pentru modificarea 9i completarea Legiinr.227/2015 privind Codul fiscal
gi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul seneteli (M. Of. nr. 36
din 12 ianuarie 2017);

> O.U.G. nr.912017 privind unele mdsuri bugetare in anul 201 7, prorogarea unor termene,
precum gi modificarea 9i completarea unor acte normative (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie
2017).

Nota redacliei
ln cuprinsul prezentei lucrdri au fost utilizate urmdtoarele abrevieri ale ordinelor indicatd sub
articolele din Codul fiscal:

- O.M.F.P. - ordinul ministrului finanlelor publice

- O.P.A.N.A.F. - ordinul pregedintelui Agenliei Nalionale de Administrare Fiscald

- O.P.C.N.A.S. - ordinul pregedintelui Casei Nalionale de Asigurdri de Sdndtate

- O.M.A.D.R. - ordinul ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale

- O.M.A.l. - ordinul ministrului afacerilor interne

- O.M.C.S.l. - ordinul ministrului comunicaliilor gi pentru societatea informalionald
- O.M.D.R.A.P. - ordinul ministrului dezvoltdrii regionale 9i administraliei publice

- O.M.E.N.C.S. - ordinul ministrului educaliei nalionale 9i cercetdrii gtiinlifice
- O.M.J. - ordinul ministrului justiliei

- O.M.M.F.P.S.P.V. - ordinul ministrului muncii, familiei, protecliei sociale gi persoanelorv6rstnice
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Cuprins
Titlul !. Dispozilii generale
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Art.
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Titlul lV. lmpozitul pe venit
Capitolul l. Dispozitii generale
Capitolul ll. Venituri din activitdli independente
Capitolul ll!. Ver'rituri din salarii gi asimilate salariilor
Capitolul lV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Capitolul V. Venituri din investilii
CapitolulVl. Venituri din pensii
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44-46

47-57
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CapitolulX.
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108-110

111-113
114-117
1 18-123

124-125
126-131

132

Capitolul Xll l. Aspecte fiscali: internationale
Capitolul XlV. Obligafii declarative ale pldtitorilor de venituri cu

retinere la sursd
Capitolul XV. Dispozilii tranzitorii gi finale

Titlul V. Contribufii sociale obligatorii
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Contribuliile de asigurdri spciale datorate bugetului

asigurdrilor sociale de stat
Secliunea
de pensii

133-'t34

135-220

136-152

135

1. Contribuabilii/Pldtitorii de venit la sistemul public
136



gi cotele de contribulii
Sectiunea a 2-a. Veniturile
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pentru care se datoreazd contribulia
137-138

139-145

Secliunea a 3-a. Baza de calcul al contribuliei de asigurdri sociale
datorate bugetului asigurdrilor sociale de stat in cazul persoanelor
care realizeazd venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum 9i
in cazul persoanelor pentru care plata unor prestalii sociale se
achitd de institulii publice
Secliunea a 4-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliilor de
asigurdri sociale in cazul persoanelor fizice gi juidice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituliilor
prevdzute la art. 136 lit. d)-0, precum gi tn cazul persoanelor fizice care
realizeazd in RomAnia venituri din salarii sau asimilate
salariilor de la angajatori din alte state
Secliunea a 5-a. Baza de calcul al contribuliei de asigurdri sociale
datorate de persoanele fizice care realizeazd venituri din activitdli
independente

146-147

148-150
Secliunea a 6-a. Stabilirea, plata gi declararea contibuliei de
asigurdri sociale pentru veniturile din activitdli independente 151-152

Capitolul lll. Contribuliile de asigurdri sociale de sdndtate datorate
bugetului Fondului nalional unic de asigurdri sociale de sdndtate 

- 
153-183

Sec{iunea 1. Contribuabilii/Pldtitorii de venit la sistemul de asigurdri
sociale de sdndtate 153-154
Secliunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoredzd contribulia,
cotele de confributii 1 55-1 56
Sec,tiunea a 3-a. Baza de calcul al contribuliei de asigurdri sociale
de sdndtate datorate in cazul persoanelor care realizeazd venituri
din satarii sau asimilate satariilor, precum gi in cazul persoanelor
aflate sub proteclia sau in custodia statului 157-167
Segiunea a 4-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliilor
de asigurdri sociale de sdndtate in cazul veniturilor din salaii
gi asimilate salariilor, veniturilor din pensii, in cazul veniturilor oblinute de
persoanele fizice aflate sub prote$ia sau in custodia statului, precum 9i in
cazul persoanelor fizice care realizeazd in RomAnia venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

- 

168-169
Secliunea a 5-a, Baza de calcul al contribuliei de asigurdri sociale
de sdndtate datorate de persoanele fizice care realizeazd venituri
din activitdli independente, din activitdli agricole, silvicultu rd,
pisciculturd, din asocieri fdrd personalitate juridicd, precum gi din
cedarea fol osi ntei bu n uri lo r 170-173
Secliunea a 6-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliei de
asigurdri sociale de sdndtate pentru veniturile din activitd{i
independente, di n activitdli agricole, silviiutturd, pisciculturd, din
asociei fdrd personalitate juridicd, precum gi din cedarea folosinlei
bunurilor 174-175
Sectiunea a 7-a. Baza de calcul al contributiei de asigurdri sociale
de sdndtate datorate de persoanele fizice care realizeazd venituri
din investi,tii gi din alte surse 176-177
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Secliunea a 8-a. Stabilirea gi declararea contribuliei de asigurdri
sociale de sdndtate datorate de persoanele fizice care realizeazd
venitui din investilii gi din alte surse
Secliunea a 9-a. Stabilirea contribuliei anuale de asigurdri sociale
de sdndtate
Secliunea a 10-a. Declararea, sta.bilirea gi plata contribu,tiei de
asigurdri sociale de sdndtate in cazul persoanelor fizice care
nu realizeazd venituri de natura celor menlionate la art. 155 sau care
realizeazd venituri lunare exclusiv din investilii gi/sau din alte surse
sub nivelul valorii salariului de bazd minim brut pe lard gi nu se
incadreazd in categoiite de persoiane exceptate de la plata contribuliei
de asigurdri sociale de sdndtate prevdzute la aft. 154 sau in categoriile de
persoane prevdzute la arI. 153 alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata
contribuliei se suportd din alte surse

178

179

Capitolul lV. Contribuliile asigurdrilor pentru gomaj datorate bugetului
asigurdrilor pentru qomaj

1 80-1 83

184-191
Secliunea 1. Contribuabilii/pldtitorii de venit la sistemul de asigurdri
pentru gomaj
Secliunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreazd contribulia,
cotele de cantribulii gi bazele de calcul 1 85-1 89
Secliunea a 3-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliilor de
asigurdri pentru gomaj in cazul persanelor fizice gi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, preaum gi in cazul
persoanelor fiziAe care realizeazd in RomAnia venituri din salarii
sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state _ 190-191

Capitolul V. Contribulia pentru concedii gi indemnizalii de asigurdri
sociale de sdndtate

184

Secliunea 1. Contribuabilii/pldtitorii de venit la sistemul de asigurdri
sociale de sdndtate, in cazul veniturilor supuse contribuliei pentru

192-2AO

192

Secliunea a 3-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliei pentru

Capitolul Vl. Contribufia de asigurare pentru accidente de muncd

concedii gi indemnizalii de asigurdri sociale de sdndtate
Secliunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreazd contribulia,
cotele de contribulii gi bazele de calcul

gi boli profesionale
Sec[iunea 1. Contribuabilii/pldtitorii de venit la sistemul de
asigurdri sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de
asigurare pentru accidente de muncd gi boli profesionale
Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreazd pontribulia,
cotele de contribulii gi bazele de calcul
Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata gi det

1 93-1 98

201-208

201

202-206
Secliunea a 3-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliei de
asigurare pentru accidente de muncd gi boli profesionale __ 207-208

Capitolul Vll. Contribulia la Fondul de garantare pentru plata creanlelor
salariale, datoratd de persoanele fizice gi juridice care au calitatea
de angajator potrivit art.4 din Legea nr. 2OO120OO privind constituirea
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gi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creinlelor salariale,
cu modificdrile ulterioare 209-215
Secliunea 1. Contribuabilii/fldtrtorii de venit la Fondul de garantare
pentru plata creantelorsalariale, obligali la plata contrib$iei- 209
Secliunea a 2-a. Veniturile pentru ca:re se datoreazd contribulia,
cota de contribulie gi baza de calcul 210-213
Secliunea a 3-a. Stabilirea, plata gi declararea contribuliei la
Fondul de garantare pentru plata crean,telor salariale 214-215

Oapitolul Vlll. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care
realizeazd venituri din salarii sau asimilate salariilor gi/sau din
activitSli independente, atAt in RomAnia, cAt gi pe teritoriul unui
stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaliului
Economic European sau al Confederaliei Elvefiene pentru care sunt
incidente prevederile legislafiei europene aplicabile in domeniul
securitdtii sociale 216-220
Secliunea 1. Contribuliile sociale obligatorii datorate de persoanele
fizice care realizeazd venituri din salarii sau asimilate salariilor
gi/sau din activitdli independente, atAt in RomAnia, cAt gi pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaliului
Economic Europegn sau al Confederaliei Elveliene
Secliunea a 2-a inregistrarea in eviddnla fiscAtd, baza de calcul,
declararea, stabilirea gi plata contribuliilor sociale obligatorii _ 217-220

Titlul Vl. lmpozitul pe veniturile ob[inute din RomAnia de nerezidenli gi
impozitul pe reprezentantple firmelor striine infiinlate
in Rom6nia
Capitolul l" lmpozitul pe veniturile oblinute din RomAnia de

nerezidenti
Capitolul I L Asocieri/Enlitdli care desfdgoard activitate/ob!ine

venituri in/din RomAnia
Capitolul lll. lmpozitul pe reprezentanle
Capitolul lV. Modul de impozitare a veniturilor din economii oblinute

din Rom&nia de persoane fizice rezidente in state membre gi
aplicarea schimbului de informalii in legdturi cu aceastd
categorie de venituri

CapitolulV.Redeven!egidobAnzilaintreprinderiasociate

Titlul Vll. Taxa pe valoarea adiugati
Capitolul l. Definilii
Capitolul I l. Operaliuni impozabile
Capitolul lll. Persoane impozabile

adiugati
Capitolul Vll. Baza de impozitare

221-264

221-232

233-234
235-237

238-254
%5-264

26s-334
265-267

268
269

Capitolul lV. Operaliuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 270-274
Gapitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei _ 275-2Zg
Capitolul Vl. Faptul generator gi exigibilitatea taxei.pe valoarea

280-285
286-290

291Capitolul Vlll. Cotele de taxd
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Capitolul lX. Operatiuni scutite de taxd
Capitolul X. Regimul deducerilor
Capitolul Xl. Persoanele obligate la plata taxei
Capitolul Xll. Regimuri speciale
Capitolul Xlll. Obligalii
Capitolul XlV. Dispozilii comune
Capitolul XV. Dispozi[ii tranzitorii

Titlul VIll. Accize 9i alte taxe speciale
Capitolul L Regimul accjzelor armonizate

Secliunea 1. Dispozitii generale
Secliunea a 2-a. Nivelul gi calculul accizelor
Secliunea a 3-a. Obligaliile pldtitorilor de aecize
Se$iunea a 4-at Alcool gi bduturi alcoolice
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Capitolul l. Scopul 9i sfera de cuprindere
a Coduluifiscal

Art. l. Scopul gi sfera de cuprindere a Codului fiscal. (1) prezentul cod
stabilegte: cadrul legal privind impozitele, taxele'gi contributiile sociale obligatorii
prevdzute la art.2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale,
bugetului asigurdrilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurdri
sociale de sdndtate, bugetului asiguririlor pentru gomaj gi fondului de garantare
pentru plata creanlelor salariale; contribuabilii eare au obliga!ia sd pldteascd aceste
impozite, taxe gi contributii sociale; modul de calcul gi de platd a acestora; procedura
de modificare a acestor impozite, taxe gi contribulii sociale. De asemenea , autorizeazd,
Ministerul Finantelor Publice sd elaboreze norme metodologice, instructiuni gi ordine
in aplic4rea prezentului cod gi a legilor de ratificare a conventiilor de evitare a dublei
impuneri in aplicare.

(2) Cqdrul legal de administrare a impozitelor, taXelor gi contributiilor sociale
obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedurd fiscald.

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

(4) Orice mdsurd de naturd liscald care constituie ajutor de stat se acordd potrivit
dispozifiilor legale in vigoare privind ajutorul de stat.

Art.2. lmpozitele, taxele gi contribuliile sociale obligatorii reglementate de
Godul fiscal. (1) lmpozitele gi taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmdtoarele:

a) impozitulpe profit;
b) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe veniturile obtinute din RomAnia de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea addugatd;
g) accizele;
h) impozitele gi taxele locale;
i) impozitul pe constructii.
(2) Contribuliile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmdtoarele:
a) contributiile de asigurdri sociale datorate bugetului asigurdrilor sociale de stat;
b) contribuliile de asigurdri sociale de sdndtate datorate bugetului Fondului national

unic de asiguieri sociale de sdndtate;
c) contribulia pentru concedii 9i indemnizalii de asigurdri sociale de sdndtate

datoratd de angajator bugetului Fondului national unic de asigurdri sociale de sdnetate;
d) contribuliiie asiguiarilor pentru gomaj datorate nugetului asigurdrilor pentru

gomaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de muncd gi boli profesionale datoratd

de angajator bugetului asigurdrilor sociale de stat;
f) contribulia la Fondul de garantare pentru plata creanlelor salariale, datoratd

de persoanele fizice 9i juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea
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nr. 200/2006 privind constituirea gi utilizarea Fondului de garantare pentru plata

crean{elor salariale, cu modificdrile ulterioare.
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Art. B. Principiile fiscalitSlii. lmpozitele gi taxele reglementate de prezentul
cod se bazeazd pe urmdtoarele principii:

a) neutralitatea mdsurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori gi

capitaluri, cu forma de proprietaie, asigurAnd prin nivelul impunerii condilii egale
investitorilor, eapitalului romAn 9i strdin;

b) certitudinea impunerii, piin 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 9i inlelege
sarciha fiscald ce le revine, precum gi sd poatd determina influenla deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c;lustelea impungrii sau echitatea fiscald asigurd ca sarcina fiscald'a fiecdrui
contribuabil sd fie stabiliti pe baza puterii contributive, respectiv tn funclie de mdrimea
veniturilor sau a proprietdlilor acestuia;

d) eficienla impunerii asigurd niveluri similare ale veniturilor bugetare de la
un exerciliu bugetar la altul prin menlinerea randamentului impozitelor, taxelor gi

contribuliilor in toate fazele ciclului economic, atdt in perioadele de avAnt economic,
cdt giin cele de crizd;

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

Art. 4. Modificarea 9i completarea Codului fiscal. (1) Prezentul cod se modificd

9i se completeazd prin lege, care intrd in vigoare in termen de minimum 6 luni de
la publicarea in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l.

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

(s)'in'situalia in care modificdrile gi/sau completdrile se adopti 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 exceplie de la prevederile alin. (t) gi (Z) modificdrile care decurg din
angajamentele internalionale ale Romdniei.

Art.5. Norme metodologice, instructiunigiordine. (1) MinisterulFinanlelor
Publice are atributia elabordrii normelor necesare pentru aplicarea unitard a prezentului

cod.
(2) in inlelesul prezentului cod, prin norme se inlelege norme metodologice,

instrucliuni gi ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin holir6re, gi sunt publicate

in MonitorulOficialal RomAniei, Pafiea l.
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(4) Ordinele gi instrucliunile pentru aplicarea unitare a prezentului cod se emit

de ministrulfinanlelor pubiice gi se publica in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l.

Ordinele gi instrucliunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelorgi taxelor

reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, cu exceplia

bugetelor locale, se emit de pregedintele Agenliei Nalionale de Administrare Fiscald,

denumitiin continuare A.N.A.F.,9ise publicdin MonitorulOficialal RomAniei, Partea l.

Ordinele gi instrucliunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor 9i taxelor

locale, reglemeniate de prezentul cod, se aprobd prin ordin comuh al ministrului

finanlelor publice gi al ministrului dezvoltdrii regionale 9i administraliei p_ublice.

(5) Sub sancliunea nulit6!ii absolute, instituliile publice din subordinea Guvernului,

altele decAt Miniiterul Finanlelor Publice, nu pot elabora 9i emite norme care si 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 9i publicd aceastd coleclie

oficiald.

Legislalie conexi: ) O.P.A.N.A.F .nr.362212O15pentru aprobarea modelului 9i conlinutului

unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit 9i a contribuliilor sociale datorate

de persoanele fizice (M. Of. nr. 943 din 21 decembrie 2015); > o.P.A.N.A.F. nr.373612Q15

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solulieifiscale individuale anticiPate, precum

gi con,tinutul cererii pentru emiterea soluliei fiscale individuale anticipate (M. Of. nr. 964

din 24 decernbrie 2015); > o.P.A.N.A.F. nr. 3711/2015 privind modelul 9i conlinutul

formularelor 9i documentelor utilizate in activitatea de inspeclie fiscald (M. Of. nr- 965 din

28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr. 3710i2015 privind modelul 9i conlinutul Raportului

de inspeclie fiscald intocmit la persoane juridice (M. Of. nr. 967 din 28 decembrie 2015);

> O.i.n.f..t.n.f , nr. 3706/2015 pentru aprobArea modelului giconlinutului formularului ,,Decizie

privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspec,tieifiscale:' (M, Of' n1. 968 din 28

decembrie 201S); > O.P.A.N.A.F.nr.3707/2015 pentru aprobarea modelului 9i conlinutului

formularului,,Decizie privind nemodilicarea bazeide impozitare ca urmare a inspeclieifiscale"

(M. Of. nr. 968 din 28 decembrie 2015); > o.P.A.N.A.F. nr. 3708/201 5 pentru aprobarea

modelului 9i 6ontinutului formularului ,,Decizie de impunere prwizorie-privind_obligaJlile fiscale

principale; (M. Of. nr. 968 din 28 decembrie 2015); > O.P.A.N.A.F. nr. 3709/2015 pentru

aprobarea modelului 9i conlinutuluiformularului ,,Decizie de impunere privind obligaliile fiscale

. , piincipale aferente diferenlelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecliei fiscale la

persoane luridice,',(M. Of . nr. 968 din 28 decembrie 201 5); > o.P.A.N.A.F. nr. 3735/2015

pentru apiobarea procedurii privind emiterea gi modificarea acordului dq pre! in avans,

precum gi,conlinutul cererii de emitere gi modificare a acordului de pre! in avans (M. Of.

nr.972 din 29 decembrie 2015); > o.P.A.N.A.F. nr.377212015 privind modelul 9i

conlinutul Raportului de inspectie fiscald intocmit la persoane fizice (M. Of. nr. 972 din

29 decembrie 201 S); > O.P.A.N.A.F. nr. 374312015 pentru aprobarea Procedurii privind

gestiunea contribuliei de asigurdri sociale de sdndtate datorate de persoanele fizice care

nu realizeazdvenituri, prevdzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr.22712015 privind Codul

fiscal, precum gi pentru aprobarea unor formulare (M. Of . nr. 975 din 29 decembrie 201 5);

> O.p.A.N.A.F . N.977112015 privind aprobarea modelului gi con!inutului.unor documente

utilizate in cadrul inspectiei fiscale la persoanele lizice (M. Of. nr. 980 din 30 decembrie

2015); > o.P.A.N.A.F. nr. 3833/2015 pentru aprobarea formularului ,,Dispozilie privind

mdsurile stabilite de organele de inspeclie fiscald' (M. Ol. nr. 983 din 30 decembrie 2015);

> O.P.A.N.A.F . nt.44112016 privind cuantumul tranzacliilor, termenele pentru intocmire,

continutul Si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer 9i procedura de aiustare/

estimare a prelurilorde transfer(M. O(. nr.74 dind.tebruatie2Ol6); > O.M.F:P. nr' 101/2016

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea addugatd cumpdrdtorilor,
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persoane fizice, care nu sunt stabililiin Uniunea Europeand (M. Of. nr. 87 din 5 februarie
2016); > 8.M.F.P. nr.22112016 pentru aprobarea configura,tiei Codului de accize 9i
a Nomenclatorului codurilor'de produse accizabile armonizate (M. Of. nr. 147 din25
februarie 2016); > O.M.F.P. nr. 31 9/201 6 pentru aprobarea condiliilor 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. 1863/2016 pentru aprobarea' Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitelilor agricole, gi pentru aprobarea
unorlormulare (M. OJ. nr. 474din24iunie 2016); > O.M.F.P./M.J. nr. 10221256212016
privind aprobarea procedurilor de stabilire, plate gi rectificare a impozitului pe veniturile
din transferul proprietelibr imobiliare din patrimoniul personal 9i a inodelului 9i con!inutului
unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit (M. Of. nr. 524 din 12 iulie
2016); > O.P.A.N.A.F. nt.203712016privind Procedura pentru aprobarea perioadeifiscale
semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (M. Of. nr. 534
din 15 iulie 2016); > O.P.A.N.A.F. nr. 290212016 pentru aprobarea Procedurii privind
declararea veniturilor din,cedarea tolosinlei bunurilor 9i stabilirea impozitului datorat de cdtre
contribuabilii care calificd aceste venituri in categoria veniturilor din activitdli independente
(M. Of. nr. 807 din 13 octombrie 2016); > O.P.A.N.A.F. nr. 281012016 pentru aprobarea
Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenti importurilor gi achiziliilor de
bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de cdtre persoanele impozabile
stabilite in RomAnia (M. Of. nr.844 din 25 octombrie 2016); > O.P.A.N.A.F.nr.273112016
pentru aprobarea Procedurii de declarare 9i stabilire a contribuliei de asiguriri sociale de
senetate datorate de persoanele fizice care nu realizeazd, venituri sau alte categorii de
persoaneprevdzutelaart. 180dinCodul fiscal,precumgi pentruaprobareaunorformulare
(M. Of . nr. 845 din 25 octombrie 2016); > O.P.A.N.A.F. nr. 280912016 pentru aprobarea
Procedurii de solulionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea addugatd formulate

' de cdtre persoanele impozabile nestabilite in Romdnia, 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 9i
pentru aprobarea modelului 9i conlinutului unor formulare (M. Of. nr. 894 din 8 noiembrie
201 6); > O.P.A.N.A.F. nr. 3396/2016 pentru aprobarea modelului gi conlinutului formularelor
,,Adeverinld de venif'9i ,,Cerere de eliberare a unei adeverinle de venif' pentru persoane
fizice (M. Of. nr. 954 din 25 noiembrie 2016); > O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2016 pentru aprobarea
formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit gi a contribuliilor sociale datorate
de persoanele fizice (M. Of. nr. 1 068 din 30 decembrie 201 6); > O.P.A.N.A.F. nr. 3696/2016
pentru aprobarea procedurii privind recalcularea pldtilor anticipate cu titlu de impozit,
contribulii de asigurdri sociale de sdndtate gi contribulii de asigurdri sociale, precum gi
pentru aprobarea unor formulare 9i modificarea Ordinului pregedintelui Agenliei Nalionale
de Administrare FiscalS nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modef ului, conlinutului, modalitdlii
de depunere 9i de gestionare a formularului 800,,Declaralie privind indeplinirea condi!iilor
de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii"
(M. Of. nr. 1069 din 30 decembrie 2016); > O.P.A,N.A.F. N.373712016 pentru aprobarea
Procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utillzdrii 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
aft.315 din Codul fiscal, in situa,tia in card RomAnia este stat membru de inregistrare
(M. Of. nr. 25 din 10 ianuarie 2017).

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


