proiect 07.08.2017

ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 1, pct. I.10. din Legea
nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Titlul II - Impozitul pe profit
1. La articolul 25 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu
următorul cuprins:
„n) cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui
plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate la care se adaugă valoarea venitului realizat din
înstrăinarea acestora.”

2. Capitolul V „Impozitul pe dividende” cuprinzând articolul 43, se abrogă.
Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
3. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art. 57 - Microîntreprinderile sunt obligate să țină evidența amortizării fiscale, potrivit
art. 28 al titlului II.”
Titlul IV - Impozitul pe venit
4. La articolul 60, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„ 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 condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului
comunicațiilor și societății informaţionale, al ministrului educaţiei naționale şi al ministrului
finanţelor publice;”

5. La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul
cuprins:
„5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor precum și din
activități independente din exercitarea profesiei de medic, potrivit Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății și ministrului finanțelor publice.”
6. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671 cu următorul cuprins :
“ Definirea veniturilor din România din activități independente
Art. 671 - (1) Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România,
potrivit legii, cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute
din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute 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.

7. La articolul 76, alineatul (4), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:
”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 și aeronavelor operate în trafic internaţional potrivit
convenției de evitare a dublei impuneri. 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;”

8. La articolul 85 după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu
următorul cuprins:

2

proiect 07.08.2017

(81) În cazul încetării sau suspendării temporare în cursul anului, contribuabilul va notifica
evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în
vederea recalculării plăţilor stabilite în contul impozitului anual datorat.
9. La articolul 86 după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
(41) În cazul încetării sau suspendării temporare în cursul anului, contribuabilul va notifica
evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în
vederea recalculării plăţilor stabilite în contul impozitului anual datorat.

10.

După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 921, cu următorul

cuprins:
„Art. 921
Venituri scutite
Veniturile din dividende sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
11. La articolul 97 alineatul (7) se abrogă.
12. Alineatul (8) al articolului 97 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(8) În cazul 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.”
13. La articolul 101, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(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 16% 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
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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.”
14. La articolul 116 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„ (1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi
reținut la sursă precum și cei prevăzuți la art.114 alin.(2) lit.l) au obligaţia de a depune declaraţia
privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25
mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului..”

15. Alineatul (5) al articolului 131 se abrogă.
16. După alineatul (2) al articolului 132 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Plătitorii de venituri din dividende au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia
informativă pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a
lunii februarie inclusiv a anului curent pentru veniturile distribuite în anul expirat.”
17. La articolul 133, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„ (8) Veniturile din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2018 sunt scutite de la
plata impozitului pe venit.”
18. La articolul 133 după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (9), care
va avea următorul cuprins:
„ (9) În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, scutirea prevăzută la art.60
punctul 5 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018. ”

TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi
impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
19. La art. 224, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, se declară şi
se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit
venitul. Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la
cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care
se efectuează plata venitului către nerezidenţi. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au
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fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile
financiare anuale, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a
anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor
anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, după caz. ”
20. La art. 229, alineatul (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:
”c) dividendele plătite de o persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul
social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un
alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei societăți dintr-un stat
membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum și unei
persoane juridice rezidente într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a
dublei impuneri. ”
21. La art. 230, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei
Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul
plăţii venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul
său de rezidenţă, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică
îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene. Dacă
certificatul de rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia care stabilește calitatea de beneficiar nu se
prezintă în acest termen, se aplică prevederile prezentului titlu. În momentul prezentării
certificatului de rezidenţă fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se stabilește calitatea de
beneficiar se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei Uniunii
Europene şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie. În acest
sens, certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în
termenul de prescripţie, rezidenţa fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenţia de
evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Uniunea
Europeană are încheiat un acord de stabilire a unor măsuri echivalente pentru toată perioada în
care s-au realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul aplicării legislaţiei
Uniunii Europene va fi dovedită prin certificatul de rezidenţă fiscală şi, după caz, declaraţia pe
propria răspundere a acestuia de îndeplinire cumulativă a condiţiilor referitoare la: perioada
minimă de deţinere, condiţia de participare minimă în capitalul persoanei juridice române,
încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute în prezentul titlu, calitatea de
contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei
opţiuni sau exceptări. Certificatul de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac
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plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în
care se schimbă condiţiile de rezidenţă.”
22. La art. 231, alin. (2) se abrogă.
23. Articolul 235 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România,
potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.”
24. Articolul 236 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 22000 lei.
(2) În cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau
desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional
cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv.”
25. Articolul 237 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare și să
plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv
a anului de impunere.
(2) Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înfiinţată în România în cursul unei
luni din anul de impunere are obligaţia să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent și
să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta
a fost înfiinţată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost
înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.
(3) Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine desfiinţată din România în cursul
anului de impunere are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la organul fiscal competent, în
termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desfiinţată. Organul fiscal competent
recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1
a lunii următoare celei în care se desfiinţează reprezentanţa și restituie suma impozitului plătit în
plus potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
(4) Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în
vigoare din România.”
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26. Capitolul IV al Titlului VI ” Impozitul pe veniturile obţinute din România de
nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”,
cuprinzând articolele 238-254, se abrogă.
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale
27. La anexa nr. 1, la nr. crt. 10 - Benzină cu plumb, nivelul accizei prevăzut în coloanele
3 – 8 se modifică şi va fi de 3.022,43 lei/tonă, respectiv 2.327,27 lei/1.000 de litri.
28. La anexa nr. 1, la nr. crt. 11 – Benzină fără plumb, nivelul accizei prevăzut în
coloanele 3 – 8 se modifică şi va fi de 2.643,39 lei/tonă, respectiv 2.035,40 lei/1.000 de litri.
29. La anexa nr. 1, la nr. crt. 12 - Motorină, nivelul accizei prevăzut în coloanele 3 – 8 se
modifică şi va fi de 2.245,11 lei/tonă, respectiv 1.897,08 lei/1.000 de litri.
Titlul IX -Impozite si taxe locale
30. La articolul 464, alineatul (1) după litera y) se introduce o nouă literă, litera z),
cu următorul cuprins :
„z) terenurile agricole lucrate.”
31. La articolul 469, alineatul (1) după litera p) se introduce o nouă literă, litera r),
cu următorul cuprins :
„r) tractoarele, utilajele agricole și alte mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în
domeniul agricol.”
32. La articolul 469, alineatul (2) se abrogă.
33. La articolul 469, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, pentru tractoarele, utilajele
agricole și alte mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în domeniul agricol, se acordă :
(a) persoanelor fizice autorizate care obțin venituri din activitatea agricolă;
(b) persoanelor juridice, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
i) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
ii) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli
din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la pct. i).”
34. La articolul 489, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora
impozitul pe teren cu până la 100 lei/ha, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a consiliului local.”
Art. II.
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, prevederile Art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu excepția pct.
27– 29, care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2017.

Mihai TUDOSE
PRIM-MINISTRU

Contrasemnează
Ionuţ MIȘA
Ministrul Finanţelor Publice
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