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                                                CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV urmare a modific�rilor aduse de 

Legea nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea �i completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

(intr� în vigoare la data de 10 iulie 2015)

1Art. 7 alin. (1), punctele 2.1 �i 2.2 se abrog�.
   

Art. 7 Defini�ii ale termenilor comuni
alin. (1)
2.1. Orice activitate poate fi reconsiderat� ca activitate
dependent� dac� îndepline�te cel pu�in unul dintre
urm�toarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afl� într-o rela�ie de subordonare
fa�� de pl�titorul de venit, respectiv organele de conducere
ale pl�titorului de venit, �i respect� condi�iile de munc�
impuse de acesta, cum ar fi: atribu�iile ce îi revin �i modul de
îndeplinire a acestora, locul desf��ur�rii activit��ii, programul
de lucru;
b) în prestarea activit��ii, beneficiarul de venit folose�te
exclusiv baza material� a pl�titorului de venit, respectiv spa�ii
cu înzestrare corespunz�toare, echipament special de lucru
sau de protec�ie, unelte de munc� sau altele asemenea �i
contribuie cu presta�ia fizic� sau cu capacitatea intelectual�,
nu �i cu capitalul propriu;
c) pl�titorul de venit suport� în interesul desf��ur�rii activit��ii
cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi
indemniza�ia de delegare-deta�are în �ar� �i în str�in�tate,
precum �i alte cheltuieli de aceast� natur�;

Art.ITITLUL  I    Dispozi�ii generale
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1 Art. 7 alin. (1), pct. 4 se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:
  4. activitate independent� - orice activitate desf��urat� de
c�tre o persoan� fizic� în scopul ob�inerii de venituri, care
îndepline�te cel pu�in 4 dintre urm�toarele criterii:
4.1. persoana fizic� dispune de libertatea de alegere a
locului �i a modului de desf��urare a activit��ii, precum �i a
programului de lucru;
4.2. persoana fizic� dispune de libertatea de a desf��ura
activitatea pentru mai mul�i clien�i;
4.3. riscurile inerente activit��ii sunt asumate de c�tre
persoana fizic� ce desf��oar� activitatea;
4.4. activitatea se realizeaz� prin utilizarea patrimoniului
persoanei fizice care o desf��oar�;
4.5. activitatea se realizeaz� de persoana fizic� prin
utilizarea capacit��ii intelectuale �i/sau a presta�iei fizice a
acesteia, în func�ie de specificul activit��ii;
4.6. persoana fizic� face parte dintr-un corp/ordin profesional
cu rol de reprezentare, reglementare �i supraveghere a
profesiei desf��urate, potrivit actelor normative speciale care
reglementeaz� organizarea �i exercitarea profesiei
respective;
4.7. persoana fizic� dispune de libertatea de a desf��ura
activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu
ter�e persoane în condi�iile legii.

Art. 7 alin. (1)
 4. activitate independent� - orice activitate desf��urat� cu
regularitate de c�tre o persoan� fizic�, alta decât o activitate
dependent�;

d) pl�titorul de venit suport� indemniza�ia de concediu de
odihn� �i indemniza�ia pentru incapacitate temporar� de
munc�, în contul beneficiarului de venit.
2.2. În cazul reconsider�rii unei activit��i ca activitate
dependent�, impozitul pe venit �i contribu�iile sociale
obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate �i virate,
fiind datorate solidar de c�tre pl�titorul �i beneficiarul de
venit. În acest caz se aplic� regulile de determinare a
impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara
func�iei de baz�.
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1Art. 11, dup� alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.
(3), cu urm�torul cuprins:
    «(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se
stabile�te prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�.»"

Art. 11
(2) În cadrul unei tranzac�ii între persoane române �i
persoane nerezidente afiliate, precum �i între persoane
române afiliate, autorit��ile fiscale pot ajusta suma venitului
sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum este
necesar, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau al
serviciilor furnizate în cadrul tranzac�iei. La stabilirea pre�ului
de pia�� al tranzac�iilor între persoane afiliate se folose�te
cea mai adecvat� dintre urm�toarele metode:
a) metoda compar�rii pre�urilor, prin care pre�ul de pia�� se
stabile�te pe baza pre�urilor pl�tite altor persoane care vând
bunuri sau servicii comparabile c�tre persoane
independente;
b) metoda cost-plus, prin care pre�ul de pia�� se stabile�te pe
baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin
tranzac�ie, majorat cu marja de profit corespunz�toare;
c) metoda pre�ului de revânzare, prin care pre�ul de pia�� se
stabile�te pe baza pre�ului de revânzare al bunului sau
serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu

1Art. 11, alin. (1) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
   (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei
contribu�ii sociale obligatorii, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în
considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic,
ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra
forma unei tranzac�ii/activit��i pentru a reflecta con�inutul
economic al tranzac�iei/activit��ii.
    Organul fiscal este obligat s� motiveze în fapt decizia de
impunere emis� ca urmare a nelu�rii în considerare a unei
tranzac�ii sau, dup� caz, ca urmare a reîncadr�rii formei unei
tranzac�ii, prin indicarea elementelor relevante în leg�tur� cu
scopul �i con�inutul tranzac�iei ce face obiectul nelu�rii în
considerare/reîncadr�rii, precum �i a tuturor mijloacelor de
prob� avute în vedere pentru aceasta.

Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în
în�elesul prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în
considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau
pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta
con�inutul economic al tranzac�iei. În cazul în care tranzac�iile
sau o serie de tranzac�ii sunt calificate ca fiind artificiale, ele
nu vor fi considerate ca f�când parte din domeniul de
aplicare al conven�iilor de evitare a dublei impuneri. Prin
tranzac�ii artificiale se în�elege tranzac�iile sau seriile de
tranzac�ii care nu au un con�inut economic �i care nu pot fi
utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice
obi�nuite, scopul esen�ial al acestora fiind acela de a evita
impozitarea ori de a ob�ine avantaje fiscale care altfel nu ar
putea fi acordate.
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2Art. 127, alin. (4) - (6) se modific� �i vor avea urm�torul
cuprins:
 (4) Institu�iile publice �i organismele interna�ionale de drept
public nu sunt persoane impozabile pentru activit��ile care
sunt desf��urate în calitate de autorit��i publice, chiar dac�
pentru desf��urarea acestor activit��i se percep cotiza�ii,
onorarii, redeven�e, taxe sau alte pl��i, cu excep�ia acelor
activit��i care ar produce distorsiuni concuren�iale dac�
institu�iile publice �i organismele interna�ionale de drept
public ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum �i a
celor prev�zute la alin. (5) �i (6). În sensul prezentului articol,
prin organisme interna�ionale de drept public se în�elege
organiza�iile interna�ionale interguvernamentale, constituite
de c�tre state care sunt p�r�i la acestea, în baza unor tratate
sau a altor instrumente juridice specifice dreptului
interna�ional public �i care func�ioneaz� conform actelor lor
constitutive, statutelor lor sau altor documente care eman�
de la acestea, fiind guvernate de normele dreptului
interna�ional public, �i nu de dreptul intern al vreunui stat.
 (5) Institu�iile publice �i organismele interna�ionale de drept
public prev�zute la alin. (4) sunt persoane impozabile pentru
activit��ile desf��urate în calitate de autorit��i publice, dar
care sunt scutite de tax�, conform art. 141.
(6) Institu�iile publice �i organismele interna�ionale de drept
public prev�zute la alin. (4) sunt, de asemenea, persoane
impozabile pentru urm�toarele activit��i:
a) telecomunica�ii;
b) furnizarea de ap�, gaze, energie electric�, energie
termic�, agent frigorific �i altele de aceea�i natur�;
 c) transport de bunuri �i de persoane;

Art. 127  Persoane impozabile �i activitatea economic�
(4) Institu�iile publice nu sunt persoane impozabile pentru
activit��ile care sunt desf��urate în calitate de autorit��i
publice, chiar dac� pentru desf��urarea acestor activit��i se
percep cotiza�ii, onorarii, redeven�e, taxe sau alte pl��i, cu
excep�ia acelor activit��i care ar produce distorsiuni
concuren�iale dac� institu�iile publice ar fi tratate ca persoane
neimpozabile, precum �i a celor prev�zute la alin. (5) �i (6).
(5) Institu�iile publice sunt persoane impozabile pentru
activit��ile desf��urate în calitate de autorit��i publice, dar
care sunt scutite de tax�, conform art. 141.
(6) Institu�iile publice sunt, de asemenea, persoane
impozabile pentru urm�toarele activit��i:
a) telecomunica�ii;
b)furnizarea de ap�, gaze, energie electric�, energie termic�,
agent frigorific �i altele de aceea�i natur�;
c) transport de bunuri �i de persoane;
d) servicii prestate în porturi �i aeroporturi;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
f) activitatea târgurilor �i expozi�iilor comerciale;
g) depozitarea;
h) activit��ile organismelor de publicitate comercial�;
i) activit��ile agen�iilor de c�l�torie;
j)activit��ile magazinelor pentru personal, cantine,
restaurante �i alte localuri asem�n�toare;
k) opera�iunile posturilor publice de radio �i televiziune.

TITLUL VI    Taxa pe valoarea ad�ugat�

cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului �i o
marj� de profit;
d) orice alt� metod� recunoscut� în liniile directoare privind
pre�urile de transfer emise de Organiza�ia pentru Cooperare
�i Dezvoltare Economic�.
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4Art. 20610, alin. (2) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:
(2) Pentru berea produs� de mici fabrici de bere
independente, a c�ror produc�ie în anul calendaristic
precedent nu a dep��it 200.000 hl/an, iar pentru anul în curs
antrepozitarul autorizat declar� pe propria r�spundere c� va
produce o cantitate mai mic� de 200.000 hl/an se aplic�
nivelul redus al accizelor specifice prev�zut în anexa nr. 1.
Pentru micile fabrici de bere independente nou-înfiin�ate
pentru care antrepozitarul propus declar� pe propria
r�spundere c� va produce o cantitate mai mic� de 200.000
hl/an se aplic� nivelul redus al accizelor specifice prev�zut în
anexa nr. 1. Acela�i regim se aplic� �i pentru berea livrat� pe
teritoriul României de c�tre mici fabrici de bere situate în alte
state membre, potrivit prevederilor din norme

Art. 20610  Bere
 
(2) Pentru berea produs� de micii produc�tori independen�i,
cu o produc�ie ce nu dep��e�te 200.000 hl/an, se aplic�
accize specifice reduse. Acela�i regim se aplic� �i pentru
berea provenit� de la micii produc�tori independen�i din alte
state membre, potrivit prevederilor din normele
metodologice.

TITLUL VII   Accize �i alte taxe speciale

3Art. 140 alin. (2), lit. h) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:

h) serviciile de restaurant �i de catering, cu excep�ia
b�uturilor alcoolice, altele decât berea care se încadreaz� la
codul NC 22 03 00 10.

Art. 140    Cotele 
(2) Cota redus� de 9% se aplic� asupra bazei de impozitare
pentru urm�toarele prest�ri de servicii �i/sau livr�ri de bunuri:
.................................................................................
h) serviciile de restaurant �i de catering, cu excep�ia
b�uturilor alcoolice.

 d) servicii prestate în porturi �i aeroporturi;
 e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
 f) activitatea târgurilor �i expozi�iilor comerciale;
 g) depozitarea;
 h) activit��ile organismelor de publicitate comercial�;
 i) activit��ile agen�iilor de c�l�torie;
j)activit��ile magazinelor pentru personal, cantine,
restaurante �i alte localuri asem�n�toare;
 k) opera�iunile posturilor publice de radio �i televiziune;
 l) opera�iunile agen�iilor agricole de interven�ie efectuate
asupra produselor agricole �i în temeiul regulamentelor
privind organizarea comun� a pie�ei respectivelor produse."
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IIPrevederile art. I pct. 3 �i 4 intr� în vigoare în termen de 30 de zile de la data public�rii prezentei legi în Monitorul Oficial.

4Art. 20610, alin. (3) �i (4) se modific� �i vor avea urm�torul
cuprins:
(3) Prin mic� fabric� de bere independent� se în�elege o fabric�
de bere independent� din punct de vedere legal �i economic de
orice alt� fabric� de bere �i care folose�te cl�diri separate din
punct de vedere fizic de orice alt� fabric� de bere �i care nu
lucreaz� sub licen��. Atunci când dou� sau mai multe mici fabrici
de bere coopereaz�, iar produc�ia lor anual� total� nu dep��e�te
200.000 hl, aceste fabrici de bere sunt considerate o mic� fabric�
de bere independent� separat�.
(4) Fiecare mic� fabric� de bere are obliga�ia de a depune la
autoritatea competent�, pân� la data de 15 ianuarie a fiec�rui an,
o declara�ie pe propria r�spundere privind cantitatea de bere pe
care a produs-o în anul anterior �i/sau cantitatea de bere pe care
urmeaz� s� o produc� în anul în curs, potrivit prevederilor din
normele metodologice.

(3) Prin mici produc�tori de bere independen�i se în�elege to�i
operatorii economici mici produc�tori care îndeplinesc cumulativ
urm�toarele condi�ii: sunt operatori economici produc�tori de bere
care, din punct de vedere juridic �i economic, sunt independen�i
fa�� de orice alt operator economic produc�tor de bere; utilizeaz�
instala�ii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc
spa�ii de produc�ie diferite de cele ale oric�rui alt operator
economic produc�tor de bere �i nu func�ioneaz� sub licen�a de
produs a altui operator economic produc�tor de bere.
4) Fiecare antrepozitar autorizat mic produc�tor de bere are
obliga�ia de a depune la autoritatea competent�, pân� la data de
15 ianuarie a fiec�rui an, o declara�ie pe propria r�spundere
privind produc�ia pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele
metodologice.

4Art. 20610, dup� alin. (2) se introduc trei noi alineate,
alineatele (2^1) - (2^3), cu urm�torul cuprins:
(2^1) În anul calendaristic urm�tor celui în care antrepozitarul
autorizat a realizat o produc�ie mai mare de 200.000 hl,
acesta nu beneficiaz� de nivelul redus al accizelor.
(2^2) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respect� cele
declarate prin declara�ia pe propria r�spundere prev�zut� la
alin. (2), acesta este obligat la plata unei sume reprezentând
diferen�a dintre nivelul standard �i nivelul redus al accizelor
prev�zut pentru bere, aferent� cantit��ii care dep��e�te
200.000 hl.
(2^3) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31
decembrie a anului în care s-a înregistrat dep��irea cantit��ii
declarate �i se pl�tesc de c�tre antrepozitarul autorizat pân�
la data de 15 ianuarie a anului urm�tor.
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