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TITLUL X 

Dispoziţii finale 

ART. 297 Data intrării în vigoare a Codului fiscal 

Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia cazului în care în 
prezentul cod se prevede altfel. 

ART. 298 Abrogarea actelor normative 

(1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă: 

1. Articolul 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002; 

2. Articolul 17 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare; 

3. Articolul 13 şi articolul 14 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor 
directe cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificările ulterioare; 

4. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea patronatelor nr. 356/2001, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001; 

5. Alineatul (2) al articolului 41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 
iulie 2001; 

6. Prevederile referitoare la accize din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea 
sectorului de pescuit la Marea Neagră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 406 din 23 iulie 2001; 

7. Alineatul (8) al articolului 70 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002; 

8. Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003; 
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9. Articolul 67 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 
2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv actele normative date în aplicarea legii; 

11. Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, 
importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Literele b) şi c) ale articolului 37 din Legea cinematografiei nr. 630/2002*), 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordonanţa Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe 
veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în 
cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare 
gratuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993, 
aprobată prin Legea nr. 102/1994; 

14. Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare 
pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

15. Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; 

16. Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe veniturile 
reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice 
străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare; 

17. Prevederile privind impozitul pe profit din articolul 47 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 
februarie 2002; 
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18. Literele e) şi f) ale articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000; 

19. Articolul 6, articolul 7 şi alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 
46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea 
pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută 
aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001; 

20. Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din 
România de persoane fizice şi juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, cu modificările ulterioare; 

21. Prevederile referitoare la persoane juridice din alineatul (2) al articolului 9 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, 
cu completările ulterioare; 

22. Alineatul (4) al articolului 12^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind 
călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003; 

23. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 şi articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 
126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii 
"Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe", publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 335/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

24. Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

25. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

26. Literele b) şi c) ale articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
490/2002; 
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27. Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

28. Articolul 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003**) privind procedurile de 
administrare a creanţelor bugetare locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 358/2003; 

29. Secţiunea a 2-a a capitolului I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind 
reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003; 

30. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a 
impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile 
desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

31. Prevederile referitoare la taxa pe valoarea adăugată din articolul 7 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării 
obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-
Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale 
"Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 21/2000; 

32. Litera a) a alineatului 1 al articolului 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare; 

33. Literele b) şi c) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri 
petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre 
marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 399/2001; 

34. Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea 
activităţii economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 
2000, aprobată prin Legea nr. 302/2001, cu modificările ulterioare; 
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35. Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind 
organizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002; 

36. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe 
valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa 
la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a 
unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 
134/2001; 

37. Alineatul 2 al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 
privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare; 

38. Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

39. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

40. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din alineatul (3) al articolului 145 şi 
alineatul (2) al articolului 146 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002***) 
privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare; 

41. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata 
impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
273/2003; 

42. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri 
speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificările 
ulterioare; 
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43. Hotărârea Guvernului nr. 582/1997 privind introducerea sistemului de marcare 
pentru băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 
octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

43^1. *** Abrogat 

43^2. Litera a) a articolului 26 şi litera g) a articolului 83 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

43^3. Articolul III din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

44. Orice alte dispoziţii contrare prezentului cod. 

(2) *** Abrogat 

------------ 

*) Legea nr. 630/2002 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005. 

**) Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogată prin Legea nr. 
448/2006.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 a fost abrogată prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 a fost 
abrogată prin Legea nr. 297/2004. 

  

NOTE: 

1. A se vedea şi  prevederile art. II, art. II^1, art. III şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2004, cu modificările ulterioare. 

"ART. II 

În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în ţară în 

baza contractelor de leasing iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, baza 

de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte 

taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiunii de import." 

"ART. II^1 
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Avansurilor încasate pentru livrările de animale vii li se aplică regimul fiscal privind taxa pe valoarea 
adăugată, în vigoare la data încasării avansului." 

"ART. III*) 

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu 
următoarele excepţii: 

a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 
77; 

b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 
66; alin. (4) şi (4^1) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) şi g) ale alin. (3) al art. 67; 
alin. (4) şi (5) ale art. 67; art. 77^1 - 77^3; alin. (3^1) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83; 

c) *** Abrogat 

(2) *** Abrogat 

(3) *** Abrogat 

(4) *** Abrogat 

(5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 şi pentru veniturile 
realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu excepţia veniturilor obţinute 
din jocuri de noroc pentru care se menţine cota de impozit de 20% ." 

*) ART. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004) a fost modificat prin art. I pct. 39 
din Legea nr. 163/2005  

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 568/2005, a stabilit că dispoziţiile art. I pct. 39 din Legea nr. 
163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispoziţiile art. III alin. (1) lit. a) şi b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, sunt neconstituţionale, deoarece contravin prevederilor 
art. 78 din Constituţie. 

Ulterior, art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004  a fost modificat şi prin art. VI 
pct. 5 din Legea nr. 343/2006. 

"ART. V 

În vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului de 
marcare, antrepozitarii autorizaţi vor utiliza pentru marcare numai banderole şi timbre înseriate şi 
numerotate. Termenul şi procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum şi regimul stocului de 
marcaje valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului finanţelor publice, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I." 
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2. A se vedea şi prevederile art. II din Legea nr. 343/2006 cu modificările ulterioare. 

"ART. II 

Prevederile alin. (15) al art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplică în situaţia în care, prin acte 
adiţionale încheiate după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prevederilor prezentei 
legi, valabilitatea contractelor de vânzare cu plata în rate şi/sau a contractelor de leasing este prelungită 
după data aderării." 

  

3. A se vedea şi prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008. 

"ART. II 

Scutirea impozitului pe dividendele reinvestite 

(1) Dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării şi creşterii de noi locuri de muncă 
pentru dezvoltarea activităţii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului 
de activitate al acestora înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sunt scutite de la plata 
impozitului pe dividende. 

(2) Sunt scutite de la plata impozitului pe dividende şi dividendele investite în capitalul social al altei 
persoane juridice române, în scopul creării de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea activităţii acesteia, 
conform obiectului de activitate înscris la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei 
şi finanţelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală." 

  

4. A se vedea şi prevederile art. III alin. (4) şi (5), art. V, precum şi ale menţiunii privind transpunerea 
normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009. 

"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasările de 
produse accizabile în regim suspensiv de accize către alte state membre care nu au adoptat sistemul 
informatizat potrivit art. 21 - 27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevăzute la art. 
186 - 191^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), deplasările de produse accizabile care au fost iniţiate 
înainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate şi încheiate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 186 - 
191^1 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare." 



 

 

DESCĂRCAT DE PE SITE-UL :  POWERED BY GHOSTWAY SOLUTIONS 

http://www.consultanta-contabilitate.ro/                                                                                        http://www.ghostway.ro/  

"ART. V 

Declararea, stabilirea şi plata impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice înainte de 1 
ianuarie 2010 se face în conformitate cu legislaţia în vigoare până la această dată." 

"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/8/CE a Consiliului 
din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a 
serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008, Directiva 
2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe 
valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat 
membru decât statul membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 
44 din 20 februarie 2008, Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii 
fraudei fiscale legate de operaţiunile intracomunitare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
L, nr. 14 din 20 ianuarie 2009, Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul 
general al accizelor şi de abrogare a Directivei nr. 92/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 9 din 14 ianuarie 2009, Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 
privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice şi Directiva 92/84/CEE a Consiliului 
din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice, publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 31 octombrie 1992, Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 
octombrie 1992 privind apropierea taxelor la ţigări şi Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 
1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru ţigarete, publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva 2002/10/CE a 
Consiliului din 12 februarie 2002 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE şi 95/59/CE privind 
structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 46 din 16 februarie 2002, Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte 
impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 291 din 6 decembrie 1995, modificată prin Directiva 
2002/10/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 46 din 16 februarie 2002, Directiva 
2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice şi a electricităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 
31 octombrie 2003." 

  

5. A se vedea şi prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 (). 

"ART. II 

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru 
determinarea impozitului pe profit începând cu anul 2010." 

  

6. A se vedea şi prevederile art. II - IV  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 (). 

"ART. II 
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(1) Prevederile art. I pct. 3 se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul 
Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 
2011. Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării de 
către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării. 

(2) Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, înregistrate în scopuri de TVA potrivit 
art. 153 şi 153^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care intenţionează să 
desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158^2 
alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să solicite organelor 
fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit prevederilor art. 158^2 din 
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) În cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse până la data de 1 august 
2010 de către persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari 
va fi data de 1 august 2010. În cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse după 
data de 1 august 2010 de persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor 
intracomunitari va fi data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile vor fi 
soluţionate în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 158^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(4) Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei 
pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informaţiile din Registrul 
operatorilor intracomunitari." 

  

"ART. III 

Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale 
competente începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă." 

  

"ART. IV 

(1) Prevederile art. I pct. 4, 21 şi 22 se aplică începând cu data de 1 iulie 2010. 

(2) Autorizaţiile deţinute de antrepozitarii autorizaţi pentru antrepozitele fiscale de depozitare 
produse accizabile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. I pct. 5, îşi încetează valabilitatea la data de 1 
septembrie 2010. 

(3) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse energetice şi antrepozitarii autorizaţi 
pentru producţia de ţigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevăzuţi la art. I pct. 5, care la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de 
produse energetice şi mai mult de două antrepozite fiscale de depozitare ţigarete, au obligaţia ca în termen 
de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să comunice Comisiei 
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pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, în 
număr de maximum 8, respectiv două, pentru care se intenţionează reautorizarea acestora. 

(4) După 48 de ore de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv 
de accize către antrepozite fiscale de depozitare. 

(5) Antrepozitarii autorizaţi care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin 
autorizaţii valabile, care au depăşit perioada de 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi 
conform reglementărilor în vigoare şi, respectiv, de un an în celelalte cazuri de la data de începere a 
valabilităţii autorizaţiei şi doresc să îşi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligaţia de a 
solicita reautorizarea până la data de 31 august 2010 inclusiv, în condiţiile prevăzute în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

(6) Antrepozitarii autorizaţi care deţin autorizaţii valabile la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, a căror valabilitate, până la data de 31 august 2010, nu depăşeşte 3 ani în cazul 
contribuabililor mari şi mijlocii şi, respectiv, un an în cazul contribuabililor mici de la data de începere a 
valabilităţii autorizaţiei, au obligaţia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 şi 17 până la data de 31 
august 2010 inclusiv. 

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) şi (6) atrage revocarea autorizaţiilor de antrepozit fiscal." 

  

7. A se vedea şi prevederile art. II şi art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 (), cu 
modificările ulterioare. 

"ART. II 

La calculul câştigului net şi al impozitului pe venit aferent în cazul transferului titlurilor de valoare, 
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru anul 2010, se aplică 
următoarele reguli: 

1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2010 se determină câştigul net/pierderea netă 
aferent/aferentă acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere şi se asimilează câştigului net 
anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi, respectiv, 
16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual. 

2. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale 
se compensează cu câştigul net asimilat câştigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 - 31 decembrie 
2010. Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se reportează numai asupra câştigului net anual 
impozabil aferent anului 2011. 

3. Obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare în perioada respectivă. 

4. Pentru perioada 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2010 prevederile art. 66 alin. (5), (5^1) şi (6) şi art. 67 
alin. (3) lit. a) şi a^1) şi alin. (5) se vor aplica corespunzător începând cu 1 iulie 2010." 
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"ART. III 

(1) Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de 
impozit pe venit. 

(2) În sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin venituri de natură 

profesională, altele decât cele de natură salarială, în sensul prezentei ordonanțe de urgenţă, se înţelege 

acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate 
din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, 
precum şi contractele civile şi cele de colaborare încheiate în temeiul prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea 
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv 
art. 18 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, 
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi 
asigurări pentru şomaj. 

(3) Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care, potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se datorează şi se plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia 
individuală de asigurări pentru şomaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţie de şomaj în condiţiile 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj nu se aplică persoanelor pentru care la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, că 
asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj este facultativă şi care deţin statutul de asigurat în acest 
sistem în temeiul unui contract de asigurare pentru şomaj, cu excepţia cazului în care aceste persoane 
renunţă la contractul de asigurare. 

(5) Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, şi persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2). 

(6) Persoanele care, în mod ocazional, realizează, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri 
de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de 
natură profesională. 

(7) Persoanele care, în mod ocazional, realizează exclusiv venituri de natură profesională definite la 
art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datorează 
contribuţiile prevăzute la alin. (2). În această situaţie baza de calcul anuală nu poate depăşi de 5 ori salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
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(8) Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială, şi 
venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională 
la baza de calcul astfel cum este prevăzută la alin. (17). 

(9) Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natură profesională 
definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
datorează contribuţiile prevăzute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevăzută la alin. (17). 

(10) În sensul alin. (6) şi (7), prin venituri realizate în mod ocazional se înţelege acele venituri 
realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi, în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate. 

(11) Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi 
de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor prevăzute la alin. (2), revine plătitorului de venit. 

(12) Prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 76/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte 
declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor de 
asigurări pentru şomaj, precum şi sancţiunile corelative în cazul nerespectării acestora se aplică în mod 
corespunzător şi obligaţiei prevăzute la alin. (11). 

(13) Plătitorii de venit au obligaţia de a depune, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în 
care s-au plătit veniturile de natură profesională, câte o declaraţie privind evidenţa nominală a persoanelor 
care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială. 

(14) Declaraţiile prevăzute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi 
are sediul plătitorul de venit. 

(15) Plătitorii de venit nu au obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale 
de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale plătite, 
persoanelor prevăzute la alin. (4) care deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare 
pentru şomaj, precum şi persoanelor prevăzute la alin. (5), după caz. 

(16) Persoanele prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a dovedi plătitorului de venit că fac parte din 
categoria persoanelor prevăzute la alin. (4) care deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de 
asigurare pentru şomaj, precum şi din categoria celor prevăzute la alin. (5). 

(17) Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de 
asigurări pentru şomaj este: 

a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, la art. 
50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din 
drepturi de autor şi drepturi conexe; 

b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăşurată în baza contractelor/convenţiilor 
încheiate potrivit Codului civil. 
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(18) Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi 
asigurări pentru şomaj nu poate depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

(19) Cotele contribuţiilor individuale prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, pentru contribuţia individuală de asigurări sociale şi pentru contribuţia 
individuală de asigurări pentru şomaj. 

(20) Persoanele care realizează veniturile prevăzute la alin. (2) datorează contribuţia individuală de 
asigurări sociale şi dacă se regăsesc în situaţia menţionată la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(21) Persoanele care realizează veniturile prevăzute la alin. (2) datorează contribuţia individuală de 
asigurări pentru şomaj şi în situaţia în care se regăsesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(22) Contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj se virează în conturi 
distincte stabilite cu această destinaţie şi comunicate de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale şi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

(23) Pentru perioadele în care s-au datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de asigurări sociale, 
numărul de puncte realizat lunar în sistemul public de pensii se calculează potrivit art. 78 din Legea nr. 
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la care se aplică coeficientul rezultat ca raport între cota 
de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru 
locurile de muncă în condiţii normale. 

(24) Pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională prevăzute la alin. (2), stagiul 
de cotizare în sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat şi s-a plătit 
contribuţia individuală de asigurări sociale, conform prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(25) Perioadele în care s-au datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj 
în conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor 
pentru şomaj. 

(26) Veniturile de natură profesională prevăzute la alin. (2) pentru care se datorează şi se plătesc 
contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 
şomaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport între cota de 
contribuţie individuală de asigurări pentru şomaj şi cota de contribuţie datorată la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj. 

(27) Sumele reprezentând contribuţii achitate în plus ca urmare a depăşirii plafonului prevăzut la 
alin. (18) se restituie sau se compensează, la cererea asiguratului, depusă la casele teritoriale de pensii, 
respectiv la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Aceste 
instituţii au obligaţia de a transmite cererile asiguraţilor către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale şi, după caz, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Restituirea şi/sau 
compensarea se fac de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi, după caz, de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile lor teritoriale, în conformitate cu 
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prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(28) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire la 
contribuţia individuală de asigurări sociale, respectiv contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, 
acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
finanţelor publice." 

  

8. A se vedea şi prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 

"ART. III 

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru veniturile de natura celor prevăzute 
la art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, plătite după data intrării în vigoare a acesteia. 

(2) Contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj plătite anterior datei 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte 
măsuri financiar-fiscale şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2010, sunt considerate obligaţii 
achitate şi nu mai fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(3) Perioada pentru care persoanele prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2010 au datorat şi au plătit contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări de şomaj, potrivit 
prevederilor legale în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie 
stagiu de cotizare în aceste sisteme de asigurări. 

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010. 

(5) Orice dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă." 

 


