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Art.I

TITLUL III Impozitul pe venit
1
Art. 771 Definirea venitului din transferul propriet ilor La art. 77 alin. (6) se modific :
"(6) Impozitul prev zut la alin. (1) i la alin. (3) teza a
imobiliare din patrimoniul personal
i se încaseaz de notarul public
doua se calculeaz
(6) Impozitul prev zut la alin. (1) i (3) se va calcula i se va înainte de autentificarea actului sau, dup caz, întocmirea
încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat i
dup caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. încasat se pl te te pân la data de 25 inclusiv a lunii
Impozitul calculat i încasat se vireaz pân la data de 25 urm toare celei în care a fost încasat. În cazul în care
dreptului
de
proprietate
sau
al
inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost re inut. În cazul transferul
dezmembr
mintelor
acestuia,
pentru
situa
iile
prev
zute
la
în care transferul dreptului de proprietate sau al
dezmembr mintelor acestuia, pentru situa iile prev zute la alin. (1) i (3), se realizeaz prin hot râre judec toreasc
alin. (1) i (3), se realizeaz prin hot râre judec toreasc sau sau prin alt procedur , impozitul prev zut la alin. (1) i (3)
i se încaseaz de c tre organul fiscal
prin alt procedur , impozitul prev zut la alin. (1) i (3) se se calculeaz
calculeaz i se încaseaz de c tre organul fiscal competent. competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60
Instan ele judec tore ti care pronun hot râri judec tore ti de zile de la data comunic rii deciziei. Instan ele
definitive i irevocabile comunic organului fiscal competent judec tore ti care pronun hot râri judec tore ti r mase
hot rârea i documenta ia aferent în termen de 30 de zile definitive i irevocabile/hot râri judec tore ti definitive i
de la data r mânerii definitive i irevocabile a hot rârii. executorii comunic organului fiscal competent hot rârea i
Pentru alte proceduri decât cea notarial sau judec toreasc documenta ia aferent în termen de 30 de zile de la data
contribuabilul are obliga ia de a declara venitul ob inut în r mânerii definitive i irevocabile/definitive i executorii a
maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal hot rârii. Pentru alte proceduri decât cea notarial sau
competent, în vederea calcul rii impozitului. Pentru judec toreasc contribuabilul are obliga ia de a declara
înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate venitul ob inut în maximum 10 zile de la data transferului, la
de notarii publici ori a certificatelor de mo tenitor sau, dup organul fiscal competent, în vederea calcul rii impozitului.
caz, a hot rârilor judec tore ti i a altor documente în În cazul transferului prin executare silit impozitul datorat
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celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciar
vor verifica îndeplinirea obliga iei de plat a impozitului
prev zut la alin. (1) i (3) i, în cazul în care nu se va face
dovada achit rii acestui impozit, vor respinge cererea de
înscriere pân la plata impozitului.

de contribuabilul din patrimoniul c ruia a fost transferat
proprietatea imobiliar se calculeaz
i se încaseaz de
c tre organul fiscal competent, pe baza deciziei de
impunere în termen de 60 de zile de la data comunic rii
deciziei."

Curtea Constitu ional , prin Decizia nr. 662/2014 a constatat c dispozi iile art. 77^1 alin. (6) teza final din Legea nr. 571/2003 sunt constitu ionale în
m sura în care legea nu îl oblig pe cump r torul adjudecatar s fac dovada pl ii impozitului datorat de înstr in torul debitor pentru a- i putea înscrie în
cartea funciar dreptul s u de proprietate.
Luând în considerare interpret rile referitoare la posibilitatea aducerii unor atingeri dispozi iilor constitu ionale referitoare la garantarea dreptului de
proprietate, ca urmare a prevederilor privind condi ionarea înregistr rii transferului propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal la birourile de carte
funciar , de prezentarea documentelor care atest plata impozitului datorat de persoanele fizice, potrivit OUG nr. 6/2015 se elimin teza final alin. (6) a art.
77^1 din Codu fiscal.

Art. 82 Stabilirea pl ilor anticipate de impozit
(7) În situa ia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor
încheiate între p r i în care chiria este exprimat în lei, pl ile
anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi
recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului,
pe baz de documente justificative

Art. 83 Declara ia privind venitul realizat
(3) Nu se depun declara ii privind venitul realizat pentru
urm toarele categorii de venituri:
c) venituri din cedarea folosin ei bunurilor prev zute la art. 63 alin.
(2), a c ror impunere este final , cu excep ia contribuabililor care
au depus declara ii privind venitul estimat/norma de venit în luna
decembrie i pentru care nu s-au stabilit pl i anticipate, conform
legii;
Art. 94 Dispozi ii tranzitorii

La art. 82, dup alin. (7) se introduce un nou alineat,
alin. (7^1):
"(7^1) În situa ia rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între p r i, pentru care determinarea
venitului brut se efectueaz potrivit prevederilor art. 62 alin.
(1^1) i în care chiria reprezint echivalentul în lei al unei
sume în valut , pl ile anticipate stabilite potrivit
prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal
competent la cererea contribuabilului, pe baz
de
documente justificative. Determinarea venitului anual se
efectueaz pe baza cursului de schimb al pie ei valutare,
comunicat de Banca Na ional a României, din ziua
precedent celei în care se emite decizia de impunere,
impozitul fiind final."
La art. 83 alin. (3), litera c) se modific :
"c) venituri din cedarea folosin ei bunurilor prev zute la
art. 63 alin. (2) i la art. 82 alin. (7^1) a c ror impunere este
final , cu excep ia contribuabililor care au depus declara ii
privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie i
pentru care nu s-au stabilit pl i anticipate, conform legii;".

2

La art. 94, dup alin. (21) se introduc dou noi alineate,
alineatele (22) i (23):

4
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"(22) În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între p r i, în care chiria reprezint
echivalentul în lei al unei sume în valut , organul fiscal
competent la cererea contribuabilului, pe baz
de
documente justificative recalculeaz
pl ile anticipate
stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), începând cu 1
iunie 2015.
(23) Pentru înregistrarea la birourile de carte funciar a
drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii
publici ori a certificatelor de mo tenitor sau, dup caz, a
hot rârilor judec tore ti i a altor documente în celelalte
cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 i neînregistrate pân
la data respectiv , registratorii nu au obliga ia de a verifica
achitarea impozitului pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal."
TITLUL V Impozitul pe veniturile ob inute din România de nereziden i i impozitul pe reprezentan ele firmelor str ine
înfiin ate în România
Art. 116 Re inerea impozitului din veniturile impozabile Dup art. 116 se introduc dou
116^1 i 116^2:
ob inute din România de nereziden i

noi articole, articolele

"Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi ob inute
din România de persoane juridice rezidente într-un stat
membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic
European
ART. 116^1
(1) Veniturile reprezentând dobânzi ob inute din România
de o persoan juridic rezident într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European, stat
cu care România are încheiat o conven ie pentru evitarea
dublei impuneri, cu excep ia dobânzilor care intr sub
inciden a prevederilor cap. IV din prezentul titlu, se impun
cu cota i în condi iile prev zute de conven ia aplicabil ,
dac persoana juridic prezint un certificat de reziden
fiscal valabil.
(2) Persoana juridic rezident într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European,
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care ob ine venituri reprezentând dobânzi în condi iile
prev zute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea
impozitului pl tit conform alin. (1) prin declararea i plata
impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor
venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul
re inut la surs potrivit alin. (1) constituie plat anticipat în
contul impozitului pe profit i se scade din impozitul pe
profit datorat.
(3) Constituie plat anticipat în contul impozitului pe
profit i se scade din impozitul pe profit datorat i impozitul
re inut la surs conform prevederilor art. 116 în condi iile în
care persoana juridic rezident într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European, stat
cu care România are încheiat o conven ie pentru evitarea
dublei impuneri, prezint certificatul de reziden fiscal
ulterior realiz rii venitului.
(4) Veniturile reprezentând dobânzi ob inute din România
de o persoan juridic rezident într-un stat al Uniunii
Europene sau al Spa iului Economic European cu care
România nu are încheiat o conven ie de evitare a dublei
impuneri se impun conform prevederilor art. 116. Dac
persoana juridic prev zut în prezentul alineat este
rezident a unui stat din Uniunea European sau din
Spa iul Economic European cu care este încheiat un
instrument juridic în baza c ruia s se realizeze schimbul
de informa ii, aceast
persoan
poate opta pentru
regularizarea impozitului pl tit conform prevederilor art. 116
prin declararea i plata impozitului pe profit pentru profitul
impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite
în titlul II. Impozitul re inut la surs conform prevederilor art.
116 constituie plat anticipat în contul impozitului pe profit
i se scade din impozitul pe profit datorat.
Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din
activit i independente impozabile în România ob inute
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de persoane fizice rezidente într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European
ART. 116^2
(1) Veniturile din activit i independente care sunt
ob inute din România de o persoan fizic rezident într-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic
European, stat cu care România are încheiat o conven ie
de evitare a dublei impuneri i care prezint un certificat de
reziden fiscal , se vor impune cu cota i/sau în condi iile
prev zute de conven ia aplicabil .
(2) Persoana fizic rezident într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European, stat
cu care România are încheiat o conven ie de evitare a
dublei impuneri care ob ine venituri din activit i
independente în condi iile prev zute la alin. (1), poate opta
pentru regularizarea impozitului pl tit conform alin. (1) prin
declararea i plata impozitului pe venit pentru venitul
impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite
în titlul III. Impozitul re inut la surs potrivit alin. (1)
constituie plat anticipat în contul impozitului pe venit i se
scade din impozitul pe venit datorat.
(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile
reziden ilor români constituie plat anticipat în contul
impozitului pe venit i se scade din impozitul pe venit
datorat i impozitul re inut la surs conform prevederilor art.
116 în condi iile în care persoana fizic rezident într-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic
European, stat cu care România are încheiat o conven ie
pentru evitarea dublei impuneri, prezint certificatul de
reziden fiscal ulterior realiz rii venitului.
(4) Veniturile din activit i independente ob inute din
România de o persoan fizic rezident într-un stat al
Uniunii Europene sau a Spa iului Economic European, stat
cu care România nu are încheiat o conven ie de evitare a
dublei impuneri, se impun conform prevederilor art. 116.
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Dac persoana fizic prev zut în prezentul alineat este
rezident a unui stat al Uniunii Europene sau a Spa iului
Economic European cu care este încheiat un instrument
juridic în baza c ruia s se realizeze schimbul de informa ii,
aceast
persoan
poate opta pentru regularizarea
impozitului pl tit conform art. 116 prin declararea i plata
impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor
venituri, conform regulilor stabilite în titlul III. Impozitul
re inut la surs potrivit art. 116 constituie plat anticipat în
contul impozitului pe venit."
TITLUL VI Taxa pe valoarea ad ugat
ART. 140 Cotele
La art. 140 allin. (2), lit. g) se modific :
(2) Cota redus de 9% se aplic asupra bazei de impozitare
"g) livrarea urm toarelor bunuri: alimente, inclusiv
pentru urm toarele prest ri de servicii i/sau livr ri de bunuri:
b uturi, cu excep ia b uturilor alcoolice, destinate
g) livrarea urm toarelor bunuri:
1. toate sortimentele de pâine, precum i urm toarele specialit i
de panifica ie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete,
franzelu e i împletituri, care se încadreaz în grupa produse de
brut rie la codul CAEN/CPSA 1071;
2. f in alb de grâu, f in semialb de grâu, f in neagr de
grâu i f in de secar , care se încadreaz la codul CAEN/CPSA
1061;
3. triticum spelta, grâu comun i meslin, care se încadreaz la
codul NC 1001 99 00, i secar , care se încadreaz la codul NC
1002 90 00, prev zute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr.
2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura
tarifar
i statistic
i Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

Art. 140 alin. (2)

6

consumului uman i animal, animale i p s ri vii din specii
domestice, semin e, plante i ingrediente utilizate în
prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa
sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se
stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE)
nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal Comun,
astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie
2014, corespunz toare acestor bunuri;"

La art. 140 alin. (2), dup lit. g) se introduce o nou
liter , litera h):
"h) serviciile de restaurant i de catering, cu excep ia
b uturilor alcoolice."

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
dispozi iile art. I intr în vigoare la data de 1 iunie 2015.
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ART.II

OUG. nr. 6/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie
2015

Material informativ elaborat la data de 22.04.2015
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