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T E X T E
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1. Art. 1 alin. (1), (2) şi (5)

Art. 1. – (1) Prezentul cod asigură
cadrul legal pentru impozitele şi taxele
prevăzute la art.2, care sunt venituri la
bugetul de stat şi bugetele locale,
precizând contribuabilii care trebuie să
plătească aceste impozite şi taxe,
precum şi modul de calcul şi de plată a
acestora. Prezentul cod cuprinde
procedura de modificare a acestor
impozite şi taxe. De asemenea,
autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să elaboreze norme
metodologice, instrucţiuni şi ordine  în
aplicarea prezentului cod şi al
Convenţiilor de evitare a dublei
impuneri.

Art. 1 alin. (1), (2) şi (5)

Art. 1. – (1) Prezentul cod stabileşte cadrul
legal pentru impozitele şi taxele prevăzute
la art.2, care constituie venituri la bugetul
de stat şi bugetele locale, precizează
contribuabilii care trebuie să plătească
aceste impozite şi taxe, precum şi modul de
calcul şi de plată a acestora. Prezentul cod
cuprinde procedura de modificare a acestor
impozite şi taxe. De asemenea, autorizează
Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze
norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
în aplicarea prezentului cod şi a
convenţiilor de evitare a dublei impuneri.
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(2) Cadrul legal de administrare a
impozitelor şi taxelor reglementate de
prezentul cod este cuprins în legislaţia
privind procedurile fiscale.

(5) Orice măsură de natură fiscală care
constituie ajutor de stat se acordă
potrivit dispoziţiilor Legii nr.143/1999
privind ajutorul de stat, cu
modificările şi completările
ulterioare.

(2) Cadrul legal de administrare a
impozitelor şi taxelor reglementate de
prezentul cod este stabilit prin legislaţia
privind procedurile fiscale.

(5) Orice măsură de natură fiscală care
constituie ajutor de stat se acordă potrivit
dispoziţiilor legale.

2. Art. 2 lit.c)

c) impozitul pe venituri ale
microîntreprinderilor;

Art. 2 lit.c)

c) impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor;

3. Art. 3 lit. a)-d)

a) neutralitatea măsurilor fiscale în
raport cu diferitele categorii de
investitori şi capitaluri, asigurând
condiţii egale investitorilor, capitalului
român şi străin;

b) certitudinea impunerii, prin
cuprinderea de norme juridice clare,
care să nu conducă la interpretări
arbitrare, iar termenele, modalitatea şi
sumele de plată să fie clare pentru

Art. 3 lit. a)-d)

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport
cu diferitele categorii de investitori şi
capitaluri, cu forma de proprietate,
asigurând condiţii egale investitorilor,
capitalului român şi străin;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea
de norme juridice clare, care să nu conducă
la interpretări arbitrare, iar termenele,
modalitatea şi sumele de plată să fie precis
stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv
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fiecare plătitor, respectiv aceştia  să
poată urmări şi înţelege sarcina fiscală
ce le revine, precum şi să poată analiza
uşor influenţa deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii
lor fiscale;

c) echitatea fiscală  la nivelul
persoanelor fizice, prin impunerea
diferită a veniturilor, în funcţie de
mărimea acestora, în aşa fel ca sarcina
fiscală să fie egală;

d) eficienţa impunerii  prin asigurarea
stabilităţii pe termen lung a prevederilor
codului fiscal, astfel încât aceste
prevederi să nu conducă la efecte
retroactive defavorabile pentru
societăţi, în raport cu impozitarea în
vigoare la data adoptării de către aceştia
a unor decizii investiţionale majore.

aceştia  să poată urmări şi înţelege sarcina
fiscală ce le revine, precum şi să poată
determina influenţa deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii  lor
fiscale;

c) echitatea fiscală  la nivelul persoanelor
fizice, prin impunerea diferită a veniturilor,
în funcţie de mărimea acestora;

d) eficienţa impunerii  prin asigurarea
stabilităţii pe termen lung a prevederilor
codului fiscal, astfel încât aceste prevederi
să nu conducă la efecte retroactive
defavorabile pentru persoane fizice şi
juridice, în raport cu impozitarea în
vigoare la data adoptării de către acestea a
unor decizii investiţionale majore.

4. Art. 7 pct. 3, 5 şi 6

3. activitate dependentă la funcţia de
bază – activitatea dependentă care este
declarată astfel de persoana fizică, în
conformitate cu prevederile legii.

Art. 7 pct. 3, 5 şi 6

3. activitate dependentă la funcţia de bază
– orice activitate dependentă care este
declarată astfel de persoana fizică, în
conformitate cu prevederile legii;
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5. asociere fără personalitate juridică -
orice asociere în participaţiune, grup de
interes economic, societate civilă sau
altă entitate care nu este o persoană
impozabilă distinctă în înţelesul
impozitului pe venit şi pe profit,
conform prevederilor normelor.

6. autoritate fiscală competentă -
organul fiscal din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice şi serviciile de
specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, după caz,
care au responsabilităţi fiscale,
identificate astfel în norme.

5. asociere fără personalitate juridică -
orice asociere în participaţiune, grup de
interes economic, societate civilă sau altă
entitate care nu este o persoană impozabilă
distinctă, în înţelesul impozitului pe venit
şi pe profit, conform normelor emise în
aplicare;

6. autoritate fiscală competentă - organul
fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice şi serviciile de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale,
după caz, care au responsabilităţi fiscale;

5. Art. 8 alin. (2)

(2) Un sediu permanent presupune un
loc de conducere, sucursală, birou,
fabrică, magazin, atelier, precum şi o
mină, un puţ de ţiţei sau gaze, carieră
sau alte locuri de extracţie a resurselor
naturale.

Art. 8 alin. (2)

(2) Un sediu permanent presupune un loc
de conducere, sucursală, birou, fabrică,
magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ
de ţiţei sau gaze, o carieră sau alte locuri de
extracţie a resurselor naturale.
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6. Art. 10 alin. (2)

(2) În cazul venitului în natură, suma
venitului este egală cu preţul de piaţă
pentru bunul sau serviciul respectiv.

Art. 10 alin. (2)

(2) În cazul venitului în natură, valoarea
acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi
a preţului de piaţă pentru bunurile sau
serviciile respective.

7. Art. 12 partea introductivă şi lit. c) – g),
n) şi o)

Următoarele venituri sunt considerate ca
fiind obţinute din România, indiferent
dacă veniturile sunt primite în România
sau în străinătate, sub formă de:
………………………………………….

c) dividendele de la o persoană juridică
română;

d) dobânzile de la un rezident;

e) dobânzile de la un nerezident care
are un sediu permanent în România,
dacă dobânda este o cheltuială a
sediului permanent;

f) redevenţele de la un rezident;

Art. 12 partea introductivă şi lit. c) – g), n)
şi o)

Următoarele venituri sunt considerate ca
fiind obţinute din România, indiferent dacă
sunt primite în România sau în străinătate,
sub formă de:
…………………………………………….

c) dividende de la o persoană juridică
română;

d) dobânzi de la un rezident;

e) dobânzi de la un nerezident care are un
sediu permanent în România, dacă dobânda
este o cheltuială a sediului permanent;

f) redevenţe de la un rezident;
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g) redevenţele de la un nerezident care
are un sediu permanent în România,
dacă redevenţa este o cheltuială a
sediului permanent;
………………………………………….

n) comisioanele de la un rezident;

o) comisioanele de la un nerezident care
are un sediu permanent în România,
dacă comisionul este o cheltuială a
sediului permanent;

g) redevenţe de la un nerezident care are
un sediu permanent în România, dacă
redevenţa este o cheltuială a sediului
permanent;
…………………………………………….

n) comisioane de la un rezident;

o) comisioane de la un nerezident care are
un sediu permanent în România, dacă
comisionul este o cheltuială a sediului
permanent;

8. Art. 15 alin. (1) lit. b), c), f)-j)

b) instituţiile publice, pentru fondurile
publice, inclusiv pentru veniturile
proprii şi disponibilităţile realizate şi
utilizate potrivit Legii nr.500/2002
privind finanţele publice, cu
modificările ulterioare, şi Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.45/2003
privind finanţele publice  locale, dacă
legea nu prevede altfel;

c) persoanele juridice române care
plătesc impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor în conformitate cu
prevederile Titlului IV;

Art. 15 alin. (1) lit. b), c), f)-j)

b) instituţiile publice, pentru fondurile
publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi
disponibilităţile realizate şi utilizate
potrivit legii;

c) persoanele juridice române care plătesc
impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor în conformitate cu
prevederile cuprinse în titlul IV din
prezentul cod;
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………………………………………….

f) cultele religioase, pentru veniturile
obţinute din producerea şi valorificarea
obiectelor şi produselor necesare
activităţii de cult, potrivit Legii
nr.103/1992 privind dreptul exclusiv
al cultelor religioase pentru
producerea obiectelor de cult, cu
modificările şi completările
ulterioare, şi pentru veniturile obţinute
din chirii, cu condiţia ca sumele
respective să fie utilizate, în anul curent
sau în anii următori, pentru întreţinerea
şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru
lucrările de construcţie, de reparaţie şi
de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a
clădirilor ecleziastice, pentru
învăţământ şi pentru acţiuni specifice
cultelor religioase, inclusiv veniturile
din despăgubiri sub formă bănească,
obţinute ca urmare a măsurilor
reparatorii prevăzute de legile privind
reconstituirea dreptului de proprietate;

g) instituţiile de învăţământ particular
acreditate, precum şi cele autorizate,
pentru veniturile utilizate, în anul curent
sau în anii următori, potrivit Legii
învăţământului nr.84/1995,

………………………………………….

f) cultele religioase, pentru veniturile
obţinute din producerea şi valorificarea
obiectelor şi produselor necesare activităţii
de cult, potrivit legii, şi pentru veniturile
obţinute din chirii, cu condiţia ca sumele
respective să fie utilizate, în anul curent
sau în anii următori, pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult, pentru
lucrările de construcţie, de reparaţie şi de
consolidare a lăcaşurilor de cult şi a
clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ şi
pentru acţiuni specifice cultelor religioase,
inclusiv veniturile din despăgubiri sub
formă bănească, obţinute ca urmare a
măsurilor reparatorii prevăzute de legile
privind reconstituirea dreptului de
proprietate;

g) instituţiile de învăţământ particular
acreditate, precum şi cele autorizate, pentru
veniturile utilizate, în anul curent sau în
anii următori, potrivit legii;
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republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.174/2001
privind unele măsuri pentru
îmbunătăţirea finanţării
învăţământului superior, cu
modificările ulterioare;

h) asociaţiile de proprietari constituite
ca persoane juridice şi asociaţiile de
locatari recunoscute ca asociaţii de
proprietari potrivit Legii locuinţei
nr.114/1996, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru veniturile obţinute
din activităţile economice şi  care sunt
sau urmează a fi utilizate pentru
îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei
clădirii, pentru întreţinerea şi repararea
proprietăţii comune;

i) Fondul de garantare a depozitelor  în
sistemul bancar, constituit potrivit
Ordonanţei Guvernului nr.39/1996
privind înfiinţarea şi funcţionarea
Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar, republicată;

j) Fondul de compensare a
investitorilor, înfiinţat potrivit

h) asociaţiile de proprietari constituite ca
persoane juridice şi asociaţiile de locatari
recunoscute ca asociaţii de proprietari,
potrivit legii, pentru veniturile obţinute din
activităţi economice şi  care sunt sau
urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea
utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru
întreţinerea şi repararea proprietăţii
comune;

 i) Fondul de garantare a depozitelor  în
sistemul bancar, constituit potrivit legii;

 j) Fondul de compensare a investitorilor,
înfiinţat potrivit legii.
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2002 privind valorile mobiliare,
serviciile de investiţii financiare şi
pieţele reglementate, cu modificările
şi completările ulterioare.

9. Art. 15 alin. (3)

(3) Organizaţiile non-profit,
organizaţiile sindicale şi organizaţiile
patronale sunt scutite de la plata
impozitului pe profit şi pentru veniturile
din activităţi economice realizate până
la nivelul echivalentului în lei a 15.000
Euro, realizat într-un an fiscal, dar nu
mai mult de 10% din veniturile totale
scutite de la plata impozitului pe profit
prevăzută la alin.(2).

Organizaţiile prevăzute la alin.(3)
datorează impozit pe profit pentru
partea din profitul impozabil ce
corespunde veniturilor, altele decât cele
prevăzute la alin.(2) sau (3), impozit
calculat prin aplicarea cotei prevăzute la
art.17 alin.(1) sau art.18, după caz.

Art. 15 alin. (3)

(3) Organizaţiile non-profit, organizaţiile
sindicale şi organizaţiile patronale sunt
scutite de la plata impozitului pe profit şi
pentru veniturile din activităţi economice
realizate până la nivelul echivalentului în
lei a 15.000 Euro, într-un an fiscal, dar nu
mai mult de 10% din veniturile totale
scutite de la plata impozitului pe profit,
prevăzută la alin.(2). Organizaţiile
prevăzute în prezentul alineat datorează
impozit pe profit pentru partea din profitul
impozabil ce corespunde veniturilor, altele
decât cele prevăzute la alin.(2) sau în
prezentul alineat, impozit calculat prin
aplicarea cotei prevăzute la art.17 alin.(1)
sau art.18, după caz.
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10. Art. 18

Art.18. – Contribuabilii care desfăşoară
activităţi de natura barurilor de noapte, a
cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau  pariurilor sportive şi la
care  impozitul pe profit aferent
acestor activităţi este mai mic decât
5% din veniturile realizate  din aceste
activităţi, datorează un impozit pe
profit rezultat în urma aplicării cotei
de 5% asupra veniturilor rezultate
din aceste activităţi.

Art. 18

Art. 18. – Contribuabilii care desfăşoară
activităţi de natura barurilor de noapte, a
cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau  pariurilor sportive şi la
care  impozitul pe profit datorat pentru
activităţile prevăzute în acest articol este
mai mic decât 5% din veniturile respective
sunt obligaţi la plata unui impozit de 5%
aplicat acestor venituri realizate.

11. Art. 19 alin. (1)

Art. 19. – (1) Profitul impozabil se
calculează ca diferenţa între veniturile
realizate din orice sursă şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri,
dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se
adaugă cheltuielile nedeductibile. La
stabilirea profitului impozabil se iau în
calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor.

Art. 19 alin. (1)

Art. 19. – (1) Profitul impozabil se
calculează ca diferenţă între veniturile
realizate din orice sursă şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri,
dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea
profitului impozabil se iau în calcul şi alte
elemente similare veniturilor şi
cheltuielilor potrivit normelor de
aplicare.
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12. Art. 21 alin. (2) lit.e), i), m) şi o)

e) cheltuielile de transport şi cazare în
ţară şi străinătate efectuate de către
administratori. De asemenea,  sunt
deductibile cheltuielile de transport şi
cazare în ţară şi străinătate efectuate
de alţi prestatori de servicii potrivit
clauzelor contractuale, dacă sunt
efectuate în interesul activităţii
pentru care contribuabilul este
autorizat;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi, participarea la târguri şi
expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea
de materiale informative proprii;

m) cheltuielile de  sponsorizare a
bibliotecilor de drept public, în scopul
construcţiei de localuri, dotărilor,
achiziţiilor de tehnologie a
informaţiei şi de documente specifice,
finanţării programelor de formare
continuă a bibliotecarilor,

Art. 21 alin. (2) lit.e), i) şi n)

e) cheltuielile de transport şi cazare în ţară
şi străinătate efectuate de către salariaţi şi
administratori, în cazul în care
contribuabilul realizează profit în
exerciţiul curent şi/sau din anii
precedenţi;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi, participarea la târguri şi expoziţii, la
misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii, în cazul în care
contribuabilul realizează profit în
exerciţiul curent şi/sau din anii
precedenţi;

________
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schimburilor de specialişti, burse de
specializare, participarea la congrese
internaţionale;

o) pierderile înregistrate, după data de
1 ianuarie 2007, la scoaterea din
evidenţă a creanţelor neîncasate, ca
urmare a închiderii procedurii de
faliment, pe baza hotărârii judecătoreşti
prin care se atestă această situaţie.

n) pierderile înregistrate, după data de
1 ianuarie 2007, la scoaterea din evidenţă a
creanţelor neîncasate, ca urmare a
închiderii procedurii de faliment a
debitorilor, pe baza hotărârii judecătoreşti
prin care se atestă această situaţie.

13. Art. 21 alin. (3) lit.b), c) şi f)

b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de
deplasare acordată salariaţilor pentru
deplasări în România şi în străinătate, în
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru instituţiile publice;

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote
de până la  2% aplicată asupra fondului

Art. 21 alin. (3) lit.b), c), f) şi l)-n)

b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de
deplasare acordată salariaţilor pentru
deplasări în România şi în străinătate, în
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru instituţiile publice, în cazul în care
contribuabilul realizează profit în
exerciţiul curent şi/sau din anii
precedenţi. Cheltuielile de transport,
cazare şi indemnizaţia acordată
salariaţilor, în cazul contribuabilului
care realizează pierdere în exerciţiul
curent şi/sau din anii precedenţi, sunt
limitate la nivelul legal stabilit pentru
instituţiile publice;

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de
până la  2% aplicată asupra fondului de
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de salarii realizat. Intră sub incidenţa
acestei limite cheltuielile pentru
funcţionarea corespunzătoare a unor
activităţi sau unităţi aflate în
administrarea contribuabililor: grădiniţe,
creşe, servicii de sănătate acordate în
cazul bolilor profesionale şi ale
accidentelor de muncă până la
internarea într-o unitate sanitară, muzee,
biblioteci, cantine, baze sportive,
cluburi, cămine de nefamilişti, precum
şi pentru şcolile pe care le au sub
patronaj. În cadrul acestei limite pot fi
deduse şi cheltuielile reprezentând
transportul  la şi de la locul de muncă al
salariaţilor, cadouri în bani sau în natură
oferite copiilor minori ai salariaţilor,
cadouri în bani sau în natură acordate
salariatelor, costul prestaţiilor pentru
tratament şi odihnă pentru salariaţii
proprii şi pentru membrii de familie ai
acestora, inclusiv transportul, ajutoare
pentru înmormântare, ajutoare
pentru naştere, ajutoare pentru
salariaţii care au suferit pierderi în
gospodărie, ajutoare pentru  boli
grave sau incurabile, proteze, şi
contribuţia la fondurile de intervenţie
ale asociaţiei profesionale a minerilor,
ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de

salarii realizat. Intră sub incidenţa acestei
limite cu prioritate ajutoarele pentru
naştere, ajutoarele pentru
înmormântare şi ajutoarele pentru boli
grave sau incurabile şi protezele,
precum şi cheltuielile pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi
aflate în administrarea contribuabililor:
grădiniţe, creşe, servicii de sănătate
acordate în cazul bolilor profesionale şi ale
accidentelor de muncă până la internarea
într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci,
cantine, baze sportive, cluburi, cămine de
nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe
care le au sub patronaj. În cadrul acestei
limite pot fi deduse şi cheltuielile
reprezentând: transportul  la şi de la locul
de muncă al salariaţilor, cadouri în bani sau
în natură oferite copiilor minori ai
salariaţilor, cadouri în bani sau în natură
acordate salariatelor, costul prestaţiilor
pentru tratament şi odihnă pentru salariaţii
proprii şi pentru membrii de familie ai
acestora, inclusiv transportul,   ajutoare
pentru salariaţii care au suferit pierderi în
gospodărie şi contribuţia la fondurile de
intervenţie ale asociaţiei profesionale a
minerilor, ajutorarea copiilor din şcoli şi
centre de plasament;



0 1 2 3

14

plasament;
………………………………………….

f) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile
către organizaţiile neguvernamentale
sau asociaţiile profesionale,   în limita
echivalentului în lei a 2.000 euro anual,
altele decât cele prevăzute la alin.2 lit.g)
şi n);

________

________

…………………………………………….

f) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către
organizaţiile neguvernamentale  sau
asociaţiile profesionale,   în limita
echivalentului în lei a 2.000 Euro anual,
altele decât cele prevăzute la alin.2 lit.g) şi
m);

l) cheltuielile pentru funcţionarea,
întreţinerea şi repararea locuinţelor de
serviciu situate în localitatea unde se află
sediul social sau unde societatea are sedii
secundare, deductibile în limita
corespunzătoare suprafeţelor construite
prevăzute de legea locuinţei, care se
majorează din punct de vedere fiscal cu
10%.  Diferenţa nedeductibilă trebuie
recuperată de la beneficiari, respectiv
chiriaşi/locatari;

m) cheltuielile de funcţionare,
întreţinere şi reparaţii aferente unui
sediu aflat în locuinţa proprietate
personală a unei persoane fizice, folosită
şi în scop personal, deductibile în limita
corespunzătoare suprafeţelor puse la
dispoziţia societăţii în baza contractelor
încheiate între părţi, în acest scop;
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________

n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere
şi reparaţii aferente autoturismelor
folosite de angajaţii cu funcţii de
conducere şi de administrare ai
persoanei juridice, deductibile limitat la
cel mult un singur autoturism aferent
fiecărei persoane fizice cu astfel de
atribuţii. Pentru a fi deductibile fiscal,
cheltuielile cu parcul de autoturisme
trebuie justificate cu documente legale.

14. Art. 21 alin. (4) lit.e)-g), m) şi p)

e) cheltuielile făcute în favoarea
participanţilor, altele decât cele
generate de plăţi pentru bunurile livrate
sau serviciile prestate  contribuabilului
la preţul de piaţă pentru aceste bunuri
sau servicii;

f) cheltuielile înregistrate în
contabilitate care nu au la bază un
document justificativ, potrivit Legii
contabilităţii nr.82/1991, republicată,
prin care să se facă dovada efectuării
operaţiunii;

g) cheltuielile înregistrate de societăţile
agricole, constituite în baza Legii
nr.36/1991 privind societăţile agricole

Art. 21 alin. (4) lit.e)-g), m) şi p)

e) cheltuielile făcute în favoarea
acţionarilor sau asociaţilor, altele decât
cele generate de plăţi pentru bunurile
livrate sau serviciile prestate
contribuabilului,  la preţul de piaţă pentru
aceste bunuri sau servicii;

f) cheltuielile înregistrate în contabilitate,
care nu au la bază un document justificativ,
potrivit legii, prin care să se facă dovada
efectuării operaţiunii sau intrării în
gestiune, după caz, potrivit normelor;

g) cheltuielile înregistrate de societăţile
agricole, constituite în baza legii, pentru
dreptul de folosinţă al terenului agricol



0 1 2 3

16

şi alte forme de asociere în
agricultură, pentru dreptul de folosinţă
a terenului agricol adus de membrii
asociaţi, peste cota de distribuţie din
producţia realizată din folosinţa
acestuia, prevăzută în contractul de
societate sau asociere;
………………………………………….

m) cheltuielile cu serviciile de
management, consultanţă, asistenţă sau
alte prestări de servicii, pentru care
beneficiarii nu pot justifica necesitatea
prestării acestora în scopul desfăşurării
activităţii proprii şi pentru care nu sunt
încheiate contracte;

p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau
mecenat efectuate potrivit Legii
nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificările şi completările
ulterioare.

adus de membrii asociaţi, peste cota de
distribuţie din producţia realizată din
folosinţa acestuia, prevăzută în contractul
de societate sau asociere;

…………………………………………….

m) cheltuielile cu serviciile de
management, consultanţă, asistenţă sau alte
prestări de servicii, pentru care
contribuabilii nu pot justifica necesitatea
prestării acestora în scopul desfăşurării
activităţii proprii şi pentru care nu sunt
încheiate contracte;

p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau
mecenat efectuate potrivit legii.

15. Art. 22 alin. (1) lit.h)

h) rezervele tehnice constituite de
societăţile de asigurare şi reasigurare,
potrivit prevederilor legale de
organizare şi funcţionare. Pentru
contractele de asigurare cedate în

Art. 22 alin. (1) lit.h)

h) rezervele tehnice constituite de
societăţile de asigurare şi reasigurare,
potrivit prevederilor legale de organizare şi
funcţionare. Pentru contractele de asigurare
cedate în reasigurare, rezervele  se
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reasigurare, rezervele  se diminuează
prin înregistrarea lor la venituri,
astfel încât nivelul acestora să acopere
partea de risc care rămâne în sarcina
asigurătorului, după deducerea
reasigurării;

diminuează astfel încât nivelul acestora să
acopere partea de risc care rămâne în
sarcina asigurătorului, după deducerea
reasigurării;

16. Art. 24 alin. (3) lit. c)

c) investiţiile efectuate pentru
descopertă, în vederea valorificării de
substanţe minerale utile, cu cărbuni şi
zăcăminte ce se exploatează la
suprafaţă, precum şi pentru realizarea
lucrărilor miniere subterane de
deschidere a zăcămintelor;

Art. 24 alin. (3) lit. c)

c) investiţiile efectuate pentru
decopertarea de noi zăcăminte şi rezerve
de substanţe minerale utile, precum şi
pentru lucrările de deschidere şi
pregătire a extracţiei în subteran şi la
suprafaţă;

17.

________

Art. 24 alin. (4) lit. g) – nou introdusă

g) casele de odihnă proprii, locuinţele de
protocol, navele, aeronavele, vasele de
croazieră, altele decât cele utilizate în
scopul realizării veniturilor.
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18. Art. 24 alin. (11) lit.f)

f) mijloacele de transport pot fi
amortizate şi în funcţie de numărul de
kilometri sau numărul de ore de zbor,
prevăzute în cărţile tehnice, pentru cele
achiziţionate după data de
1 ianuarie 2004.

Art. 24 alin. (11) lit.f)

f) mijloacele de transport pot fi amortizate
şi în funcţie de numărul de kilometri sau
numărul de ore de funcţionare prevăzut
în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate
după data de 1 ianuarie 2004;

19.

________

________

Art. 24 alin. (11) lit. g) şi h)

g) pentru locuinţele de serviciu,
amortizarea este deductibilă fiscal până
la nivelul corespunzător suprafeţei
construite prevăzute de legea locuinţei;

h) numai pentru autoturismele folosite
în condiţiile prevăzute la
art. 21 alin. (3) lit. n).

20. Art. 24 alin. (17)

(17) În cazul unei imobilizări corporale
cu o valoare de intrare mai mică decât
limita stabilită prin hotărâre a
Guvernului, contribuabilul poate opta să
deducă cheltuielile aferente
imobilizării sau să recupereze aceste
cheltuieli prin deduceri de amortizare,

Art. 24 alin. (17)

(17) În cazul unei imobilizări corporale cu
o valoare de intrare mai mică decât limita
stabilită prin hotărâre a Guvernului,
contribuabilul poate opta pentru
deducerea cheltuielilor aferente
imobilizării sau pentru recuperarea
acestor cheltuieli prin deduceri de
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potrivit prevederilor prezentului articol. amortizare, potrivit prevederilor
prezentului articol.

21. Art. 29 alin. (4)

(4) Înainte de a desfăşura  activitate
printr-un sediu permanent în România,
reprezentantul legal al acestuia trebuie
să înregistreze sediul permanent la
autoritatea fiscală competentă.

Art. 29 alin. (4)

(4) Înainte de a desfăşura  activitate printr-
un sediu permanent în România,
reprezentantul legal al persoanei juridice
străine prevăzute la alin.(1) trebuie să
înregistreze sediul permanent la autoritatea
fiscală competentă.

22. Art. 31 alin. (4)

(4) Contribuabilii care efectuează
sponsorizări şi/sau acte de mecenat
potrivit prevederilor Legii nr.32/1994
privind sponsorizarea,  cu
modificările şi completările
ulterioare, scad  din impozitul pe profit
datorat sumele aferente, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
………………………………………….

b) nu depăşeşte mai mult de 30% din
impozitul pe profit datorat. În cazul în
care valoarea sponsorizărilor şi/sau
mecenatului este în limita de 3‰ din
cifra de afaceri dar depăşeşte  30%

Art. 31 alin. (4)

(4) Contribuabilii care efectuează
sponsorizări şi/sau acte de mecenat potrivit
prevederilor legii privind sponsorizarea şi
legii bibliotecilor, scad  din impozitul pe
profit datorat sumele aferente, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

…………………………………………….

b) nu depăşesc mai mult de 20% din
impozitul pe profit datorat.
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din impozitul pe profit datorat,
sumele respective se reportează în
următorii 5 ani consecutivi, cu
respectarea  limitei de la lit.b), de la
data înregistrării.

23.

________

Art. 31 alin. (5) – nou introdus

(5) În limitele respective se încadrează
şi: cheltuielile de  sponsorizare a
bibliotecilor de drept public, în scopul
construcţiei de localuri, dotărilor,
achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi
de documente specifice, finanţării
programelor de formare continuă a
bibliotecarilor, schimburilor de
specialişti, burse de specializare,
participarea la congrese internaţionale.

24. Art. 34 alin. (3), (4) şi (7)

(3) Organizaţiile non-profit  au obligaţia
de a  plăti impozitul pe profit anual,
până la data de 10 februarie, inclusiv, a
anului următor  celui pentru care se
calculează impozitul.

(4) Contribuabilii care obţin venituri
majoritare din cultura cerealelor şi
plantelor tehnice, pomicultură şi

Art. 34 alin. (3), (4) şi (7)

(3) Organizaţiile non-profit  au obligaţia de
a  plăti impozitul pe profit anual, până la
data de 15 februarie inclusiv a anului
următor  celui pentru care se calculează
impozitul.

(4) Contribuabilii care obţin venituri
majoritare din cultura cerealelor şi
plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură



0 1 2 3

21

viticultură au obligaţia de a  plăti
impozitul pe profit anual, până la data
de 10 februarie, inclusiv, a anului
următor celui pentru care se calculează
impozitul.

(7) Contribuabilii care au definitivat
până la 10 februarie închiderea
exerciţiului financiar anterior  depun
declaraţia anuală de impozit pe profit şi
plătesc impozitul pe profit aferent
anului fiscal încheiat, până la
10 februarie inclusiv a anului următor.

au obligaţia de a  plăti impozitul pe profit
anual, până la data de 15 februarie inclusiv
a anului următor celui pentru care se
calculează impozitul.

(7) Contribuabilii care au definitivat până
la  data de 15 februarie închiderea
exerciţiului financiar anterior  depun
declaraţia anuală de impozit pe profit şi
plătesc impozitul pe profit aferent anului
fiscal încheiat, până la data de
15 februarie inclusiv a anului următor.

25. Art. 35 alin. (1)

Art. 35. – (1) Contribuabilii au obligaţia
să depună o declaraţie anuală de impozit
pe profit până la termenul prevăzut
pentru depunerea situaţiilor financiare,
cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la
art.34 alin.(3), (4 ) şi (7),  care depun
declaraţia anuală de impozit pe profit
până la 10 februarie, inclusiv,  a anului
următor. În cursul anului fiscal,
contribuabilii au obligaţia de a depune
declaraţia de impunere până la termenul
de plată al impozitului pe profit,
inclusiv.

Art. 35 alin. (1)

Art. 35. – (1) Contribuabilii au obligaţia să
depună o declaraţie anuală de impozit pe
profit, până la termenul prevăzut pentru
depunerea situaţiilor financiare, cu
excepţia contribuabililor prevăzuţi la art.34
alin.(3), (4 ) şi (7),  care depun declaraţia
anuală de impozit pe profit până la 15
februarie inclusiv  a anului următor. În
cursul anului fiscal, contribuabilii au
obligaţia de a depune declaraţia de
impunere până la termenul de plată al
impozitului pe profit, inclusiv.
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26. Art. 38 alin. (2), alin. (12) lit. b) şi
alin. (13)

(2) Contribuabilii care au efectuat
cheltuieli cu investiţii înainte de 1 iulie
2002, potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.27/1996 privind acordarea de
facilităţi persoanelor care domiciliază
sau lucrează în unele localităţi din
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia "Delta
Dunării", republicată, cu modificările
ulterioare, beneficiază în continuare de
deducerea din profitul impozabil a
cheltuielilor distinct evidenţiate, făcute
cu investiţiile respective, pentru o
perioadă care nu poate depăşi  5 ani
de la începerea investiţiilor, iar în
cazul celor din oraşul Sulina, pentru o
perioadă care nu poate depăşi 10 ani.
………………………………………….

b) veniturile realizate din aplicarea unei
invenţii brevetate în România, inclusiv
din fabricarea produsului sau aplicarea
procesului, pe o perioadă de  5 ani de la
prima aplicare, calculaţi de la data
începerii aplicării şi cuprinşi în perioada
de valabilitate a brevetului, potrivit
Legii nr.64/1991 privind brevetele de

Art. 38 alin. (2), alin. (12) lit. b) şi
alin. (13)

(2) Contribuabilii care au efectuat
cheltuieli cu investiţii înainte de 1 iulie
2002 şi care continuă investiţiile potrivit
prevederii privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
beneficiază în continuare de deducerea din
profitul impozabil a cheltuielilor distinct
evidenţiate, făcute cu investiţiile
respective, fără a depăşi data de 31
decembrie 2006.

.....................................................................

b) veniturile realizate din aplicarea unei
invenţii brevetate în România, inclusiv din
fabricarea produsului sau aplicarea
procesului, pe o perioadă de  5 ani de la
prima aplicare, calculaţi de la data
începerii aplicării şi cuprinşi în perioada de
valabilitate a brevetului, potrivit legii;
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invenţie, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

(13) Pentru investiţiile directe cu impact
semnificativ în economie, realizate până
la data de 31 decembrie 2006,  potrivit
Legii nr.332/2001 privind
promovarea investiţiilor directe cu
impact semnificativ în economie, cu
modificările ulterioare, contribuabilii
pot deduce o cotă suplimentară  de 20%
din valoarea acestora. Deducerea se
calculează în luna în care se realizează
investiţia. În situaţia în care se
realizează pierdere fiscală, aceasta se
recuperează potrivit dispoziţiilor art.26.
Pentru investiţiile realizate se poate
calcula amortizare accelerată, cu
excepţia investiţiilor în clădiri.
Contribuabilii care beneficiază de
facilităţile prevăzute la acest alineat nu
pot aplica prevederile art.24 alin.(12).

(13) Pentru investiţiile directe cu impact
semnificativ în economie, realizate până la
data de 31 decembrie 2006,  potrivit legii,
contribuabilii pot deduce o cotă
suplimentară  de 20% din valoarea
acestora. Deducerea se calculează în luna
în care se realizează investiţia. În situaţia în
care se realizează pierdere fiscală, aceasta
se recuperează potrivit dispoziţiilor art.26.
Pentru investiţiile realizate se poate calcula
amortizare accelerată, cu excepţia
investiţiilor în clădiri. Contribuabilii care
beneficiază de facilităţile prevăzute la acest
alineat nu pot aplica prevederile art.24
alin.(12).

27. Art. 47 alin. (3)

(3) Constituie venituri din profesii libere
veniturile obţinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar,
expert contabil, contabil autorizat,
consultant de plasament în valori

Art. 47 alin. (3)

(3) Constituie venituri din profesii libere
veniturile obţinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar,
expert contabil, contabil autorizat,
consultant de plasament în valori
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mobiliare, arhitect sau a altor profesii
asemănătoare, desfăşurate în mod
independent, în condiţiile legii.

mobiliare, arhitect, arbitru comercial sau
a altor profesii asemănătoare, desfăşurate
în mod independent, în condiţiile legii.

28. Art. 56 alin. (4) lit.a)

a) ajutoarele de înmormântare,
ajutoarele pentru pierderi produse în
gospodăriile proprii ca urmare a
calamităţilor naturale, ajutoarele pentru
bolile grave şi incurabile, ajutoarele
pentru naştere, venituri reprezentând
cadouri pentru copiii minori ai
salariaţilor, cadouri oferite salariatelor,
contravaloarea transportului la şi de la
locul de muncă al salariatului, costul
prestaţiilor pentru tratament şi odihnă,
inclusiv transportul pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai
acestora, acordate în următoarele
condiţii îndeplinite cumulativ:
   1. acordate de angajator pentru
salariaţii proprii sau alte persoane,
astfel cum este prevăzut în contractul
de muncă;
   2. în limita unei sume stabilită prin
aplicarea unei cote de până la 2%
asupra fondului de salarii anual. În
situaţia în care plafonul stabilit este
depăşit, veniturile realizate de

Art. 56 alin. (4) lit.a)

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele
pentru pierderi produse în gospodăriile
proprii ca urmare a calamităţilor naturale,
ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
ajutoarele pentru naştere, venituri
reprezentând cadouri pentru copiii minori
ai salariaţilor, cadouri oferite salariatelor,
contravaloarea transportului la şi de la
locul de muncă al salariatului, costul
prestaţiilor pentru tratament şi odihnă,
inclusiv transportul pentru salariaţii proprii
şi membrii de familie ai acestora, acordate
de angajator pentru salariaţii proprii
sau alte persoane, astfel cum este
prevăzut în contractul de muncă.
Cadourile oferite de angajatori în
beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu
ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale
altor culte religioase, precum şi cadourile
oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie sunt neimpozabile, în măsura în
care valoarea cadoului oferit fiecărei
persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai
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persoanele fizice sunt impozabile
pentru partea care depăşeşte acest
plafon.
  Cadourile oferite de angajatori în
beneficiul copiilor minori ai angajaţilor,
cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciun şi a sărbătorilor similare ale
altor culte religioase, precum şi cadourile
oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie sunt neimpozabile, în măsura în
care valoarea cadoului oferit fiecărei
persoane, cu orice ocazie dintre cele de
mai sus, nu depăşeşte 1.200.000 lei.

Nu sunt incluse în veniturile
salariale şi nu sunt impozabile veniturile
de natura celor prevăzute mai sus,
realizate de persoane fizice, dacă aceste
venituri sunt primite în baza unor legi
speciale şi finanţate din buget.

sus, nu depăşeşte 1.200.000 lei. Nu sunt
incluse în veniturile salariale şi nu sunt
impozabile veniturile de natura celor
prevăzute mai sus, realizate de persoane
fizice, dacă aceste venituri sunt primite în
baza unor legi speciale şi finanţate din
buget.

29. Art. 73

Art. 73. – Venitul impozabil lunar din
pensii se stabileşte prin scăderea unei
sume neimpozabile lunare de 6.400.000
lei din venitul din pensii.

Art. 73

Art. 73. – Venitul impozabil lunar din
pensii se stabileşte prin scăderea unei sume
neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din
venitul din pensii.
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30. Art. 83 alin. (1) lit.d)

d) venituri primite de persoanele
fizice reprezentând onorarii din
activitatea de arbitraj comercial.

________

31. Art. 84

Art.84. – Impozitul pe venit se
calculează prin reţinere la sursă de către
plătitorii de venituri, prin aplicarea unei
cote de 10% asupra venitului brut şi se
virează la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare
realizării acestuia.

________

Art. 84

Art. 84. – (1)  Impozitul pe venit se
calculează prin reţinere la sursă de către
plătitorii de venituri, prin aplicarea unei
cote de 10% asupra venitului brut. Fac
excepţie, veniturile prevăzute la art.83
alin.(1) lit.a) pentru care cota de
impunere este de 40% la venitul brut.

(2)  Impozitul astfel reţinut se virează la
bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare realizării
acestuia.

32. Art. 86 alin. (1) lit.c) şi f)

c) deducerile pentru reabilitarea
locuinţei de domiciliu, în limita sumei
de 15.000.000 lei anual, conform
procedurii stabilite prin hotărâre a
Guvernului, la iniţiativa Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi

Art. 86 alin. (1) lit.c) şi f)

c) cheltuieli pentru reabilitarea locuinţei de
domiciliu, destinate reducerii pierderilor
de căldură şi îmbunătăţirii confortului
termic, în limita sumei de 15.000.000 lei
anual, conform procedurii stabilite prin
hotărâre a Guvernului, la iniţiativa
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Turismului;

………………………………………….

f) contribuţii pentru asigurările private
de sănătate, în limita echivalentului în
lei a 200 euro pe an;

Ministerului  Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului;
.....................................................................

f) contribuţii pentru asigurările private de
sănătate, cu excepţia celor încheiate în
scopuri estetice, în limita echivalentului în
lei a 200 Euro pe an;

33. Art. 90 alin. (2) şi (3)

________

________

Art. 90 alin. (2) – (5)

(2) Contribuabilii care efectuează
sponsorizări sau mecenat în vederea
susţinerii asociaţiilor şi fundaţiilor non-
profit care funcţionează în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
au dreptul să deducă cheltuielile
respective din impozitul pe venitul anual
datorat, până la limita de 1% inclusiv
din valoarea impozitului datorat. Nu
beneficiază de această prevedere
persoanele fizice impuse pe venitul din
activităţi independente, care se supun
prevederilor art. 49 alin. (5) lit. a).

(3) Procedura de aplicare a prevederilor
privind acordarea facilităţii fiscale
prevăzute la alin.(2) se va stabili prin
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(2) Organul fiscal stabileşte impozitul
anual datorat pentru anul precedent şi
emite o decizie de impunere în intervalul
şi în forma stabilite prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

(3) Diferenţele de impozit rămase de
achitat, conform deciziei de impunere
anuală, se plătesc în termen de cel mult
60 de zile de la data comunicării deciziei
de impunere, perioadă pentru care nu se
calculează şi nu se datorează sumele
stabilite potrivit reglementărilor în
materie privind colectarea creanţelor
bugetare.

ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Organul fiscal stabileşte impozitul
anual datorat pentru anul precedent şi
emite o decizie de impunere, în intervalul
şi în forma stabilite prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

(5) Diferenţele de impozit rămase de
achitat conform deciziei de impunere
anuală, se plătesc în termen de cel mult 60
de zile de la data comunicării deciziei de
impunere, perioadă pentru care nu se
calculează şi nu se datorează sumele
stabilite potrivit reglementărilor în materie,
privind colectarea creanţelor bugetare.

34. Art. 122

Art. 122. – Orice persoană juridică
străină, care are o reprezentanţă
autorizată să funcţioneze în România,
potrivit Decretului-lege nr.122/1990
privind autorizarea şi funcţionarea în
România a reprezentanţelor
societăţilor comerciale şi
organizaţiilor economice străine, cu
modificările ulterioare, are obligaţia de
a plăti un impozit anual, în

Art. 122

Art. 122. – Orice persoană juridică străină,
care are o reprezentanţă autorizată să
funcţioneze în România, potrivit legii, are
obligaţia de a plăti un impozit anual,
conform prezentului capitol.
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conformitate cu prevederile acestui
capitol.

35. Art. 141 alin. (1) lit.f)

f) activitatea de învăţământ prevăzută
prin Legea învăţământului
nr.84/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, desfăşurată de
unităţile autorizate, inclusiv activitatea
căminelor şi cantinelor organizate pe
lângă aceste unităţi, formarea
profesională a adulţilor, precum şi
prestările de servicii şi livrările de
bunuri strâns legate de acestea, efectuate
de către instituţiile publice sau de către
alte entităţi recunoscute, care au aceste
obiective;

Art. 141 alin. (1) lit.f)

f) activitatea de învăţământ prevăzută de
lege, desfăşurată de unităţile autorizate,
inclusiv activitatea căminelor şi a
cantinelor organizate pe lângă aceste
unităţi, formarea profesională a adulţilor,
precum şi prestările de servicii şi livrările
de bunuri strâns legate de acestea,
efectuate de către instituţiile publice sau de
către alte entităţi recunoscute, care au
aceste obiective;

36. Art. 141 alin. (2) lit.a) şi i)

a) activităţile de cercetare-dezvoltare şi
inovare pentru realizarea programelor,
subprogramelor şi proiectelor, precum şi
a acţiunilor cuprinse în Planul naţional
de cercetare-dezvoltare şi inovare în
programele nucleu şi în planurile
sectoriale, prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr.57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea

Art. 141 alin. (2) lit.a) şi i)

a) activităţile de cercetare-dezvoltare şi
inovare pentru realizarea programelor,
subprogramelor şi proiectelor, precum şi a
acţiunilor cuprinse în Planul naţional de
cercetare-dezvoltare şi inovare, în
programele nucleu şi în planurile
sectoriale, prevăzute de lege, precum şi
activităţile de cercetare-dezvoltare şi
inovare finanţate în parteneriat
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tehnologică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.324/2003, cu
modificările ulterioare, precum şi
activităţile de cercetare-dezvoltare şi
inovare finanţate în parteneriat
internaţional, regional şi bilateral;
………………………………………….

i) livrarea obiectelor şi veşmintelor de
cult religios, tipărirea cărţilor de cult,
teologice sau cu conţinut bisericesc şi
care sunt necesare pentru practicarea
cultului, precum şi furnizarea de bunuri
asimilate obiectelor de cult, în
conformitate cu art.1 din Legea
nr.103/1992 privind dreptul exclusiv
al cultelor religioase pentru
producerea obiectelor de cult, cu
modificările ulterioare;

internaţional, regional şi bilateral;

…………………………………………….

i) livrarea obiectelor şi veşmintelor de cult
religios, tipărirea cărţilor de cult, teologice
sau cu conţinut bisericesc şi care sunt
necesare pentru practicarea cultului,
precum şi furnizarea de bunuri asimilate
obiectelor de cult, conform legii;

37. Art. 143 alin. (1) lit.n)

n) prestările de servicii poştale efectuate
pe teritoriul României de operatorii
prevăzuţi de Ordonanţa Guvernului
nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor
adoptate de Congresul Uniunii Poştale
Universale de la Beijing (1999),
aprobată prin Legea nr.670/2001,
constând în preluarea şi distribuirea

Art. 143 alin. (1) lit.n)

n) prestările de servicii poştale, efectuate
pe teritoriul României de operatorii
prevăzuţi de lege, constând în preluarea şi
distribuirea trimiterilor poştale din
străinătate, inclusiv servicii
financiar-poştale;



0 1 2 3

31

trimiterilor poştale din străinătate,
inclusiv servicii financiar-poştale;

38. Art. 144 alin. (1) lit.b)

b) livrarea de bunuri destinate plasării în
magazinele duty-free şi în alte magazine
situate în aeroporturile internaţionale,
prevăzute la Secţiunea I din
Ordonanţa Guvernului nr.86/2003
privind reglementarea unor măsuri în
materie financiar-fiscală, precum şi
livrările de bunuri efectuate prin aceste
magazine;

Art. 144 alin. (1) lit.b)

b) livrarea de bunuri destinate plasării în
magazinele duty-free şi în alte magazine
situate în aeroporturile internaţionale,
prevăzute de lege, precum şi livrările de
bunuri efectuate prin aceste magazine;

39. Art. 145 alin. (2) şi alin. (8) lit. a)

(2) Pentru bunurile importate până la
data de 31 decembrie 2003, în baza
certificatelor de suspendare a taxei pe
valoarea adăugată, eliberate în baza
Legii nr.345/2002 privind taxa pe
valoarea adăugată, republicată, pentru
care termenul de plată intervine după
data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe
valoarea adăugată devine deductibilă la
data plăţii efective.
………………………………………….

Art. 145 alin. (2) şi alin. (8) lit. a)

(2) Pentru bunurile importate până la data
de 31 decembrie 2003, în baza
certificatelor de suspendare a taxei pe
valoarea adăugată, eliberate în baza legii,
pentru care termenul de plată intervine
după data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa
pe valoarea adăugată devine deductibilă la
data plăţii efective.

…………………………………………….
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a) pentru taxa pe valoarea adăugată
datorată sau achitată, aferentă bunurilor
care i-au fost livrate sau urmează să îi fie
livrate, şi pentru prestările de servicii
care i-au fost prestate ori urmează să îi
fie prestate de o altă persoană
impozabilă, cu factură fiscală care
îndeplineşte cerinţele prevăzute la
art.155 alin.(8) şi este emisă pe numele
persoanei de către o persoană
impozabilă înregistrată ca plătitor de
taxă pe valoarea adăugată. Beneficiarii
serviciilor prevăzute la art.150 alin(1)
lit.b) şi art.151 alin.(1) lit.b), care sunt
înregistraţi ca plătitori de taxă pe
valoarea adăugată, justifică taxa dedusă
cu factura fiscală întocmită potrivit
prevederilor art.155 alin.(4).

a) pentru taxa pe valoarea adăugată
datorată sau achitată, aferentă bunurilor
care i-au fost livrate sau urmează să îi fie
livrate, şi pentru prestările de servicii care
i-au fost prestate ori urmează să îi fie
prestate de o altă persoană impozabilă, cu
factură fiscală, care cuprinde informaţiile
prevăzute la art.155 alin.(8), şi este emisă
pe numele persoanei de către o persoană
impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă
pe valoarea adăugată. Beneficiarii
serviciilor prevăzute la art.150 alin.(1)
lit.b) şi art.151 alin.(1) lit.b), care sunt
înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea
adăugată, justifică taxa dedusă, cu factura
fiscală, întocmită potrivit art.155 alin.(4);

40. Titlul Capitolului XI – al Titlului V

CAPITOLUL XI
PLĂTITORII TAXEI

Titlul Capitolului XI – al Titlului V

CAPITOLUL XI
PLĂTITORII TAXEI PE VALOAREA

ADĂUGATĂ

41. Titlul Capitolului XIII – al Titlului V

CAPITOLUL XIII
OBLIGAŢIILE PLĂTITORILOR

Titlul Capitolului XIII – al Titlului V

CAPITOLUL XIII
OBLIGAŢIILE PLĂTITORILOR DE

TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
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42. Art. 164

Art. 164. – Produsele menţionate la
art. 162 sunt supuse accizelor în
momentul producerii lor în România sau
la momentul importului lor în acest
teritoriu.

Art. 164

Art. 164. – Produsele prevăzute la
art. 162 sunt supuse accizelor în momentul
producerii lor în România sau la momentul
importului lor în ţară.

43. Art. 171 alin. (1) lit.b)

b) alte băuturi fermentate spumoase care
se încadrează la codurile:
NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10;
2204 21 10; 2204 29 10 şi 2205, care nu
sunt acoperite de art.170 şi care sunt
prezentate în sticle închise cu un dop
ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau
care sunt sub presiune datorată
dioxidului de carbon în soluţie egală sau
mai mare de 3 bari, şi care:

1. au o concentraţie alcoolică care
depăşeşte 1,2% în volum, dar nu
depăşeşte 13% în volum;
                sau
2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte
13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în
volum şi la care alcoolul conţinut în produsul
finit rezultă în întregime din fermentare.

Art. 171 alin. (1) lit.b)

b) alte băuturi fermentate spumoase care
se încadrează la codurile:
NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10;
2204 21 10; 2204 29 10 şi 2205, care nu
intră sub incidenţa art.170 şi care sunt
prezentate în sticle închise cu un dop tip
ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau
care sunt sub presiune datorată dioxidului
de carbon în soluţie egală sau mai mare de
3 bari, şi care:

1. au o concentraţie alcoolică care
depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte
13% în volum
                sau
2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte
13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum
şi la care alcoolul conţinut în produsul finit
rezultă în întregime din fermentare.
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44. Art. 172 alin. (1)

Art. 172. – (1) În înţelesul prezentului
Titlu, produsele  intermediare
reprezintă  toate produsele care au o
concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2
% în volum, dar nu depăşeşte 22% în
volum, şi care se încadrează la codurile
NC 2204, 2205 şi 2206 00, dar care nu
sunt acoperite de prevederile  art.169 –
171.

Art. 172 alin. (1)

Art. 172. – (1) În înţelesul prezentului
titlu, produsele  intermediare reprezintă
toate produsele care au o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 1,2 % în volum, dar
nu depăşeşte 22% în volum, şi care se
încadrează la codurile: NC 2204, 2205 şi
2206 00, dar care nu intră sub incidenţa
art.169 – 171.

45.

________

Art. 175 alin. (2) lit. h) – nou introdusă

h) benzen, toluen, xileni şi alte
amestecuri de hidrocarburi aromatice
cu codurile: NC 2707 10; 2707 20; 2707
30 şi 2707 50.

46. Art.176. – coloana a 3-a din tabel şi
nr. crt. 15

Art. 176. – coloana a 3-a din tabel şi
nr. crt. 15, 16 (nou introdus) şi notele de
subsol *, 4 (nou introduse)
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Nr.
crt.

Denumirea produsului
sau a grupei de produse

U.M. Acciza
(echivalent
euro/UM)

Nr.
crt.

Denumirea
produsului sau a

grupei de produse

U.M.
Acciza

∗

(echivalent
euro/UM)

0 1 2 3 0 1 2 3

… …… …. …. … …… …. ….

15. Petrol lampant tonă 404,00 15. Petrol lampant
(inclusiv
kerosen)4)

tonă 404,00

___ _________ ______ _______ 16. Benzen, toluen,
xileni şi alte
amestecuri de
hidrocarburi
aromatice

tonă 404,00

________

…………………………………………

________

∗ Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual
începând cu data de 1 iulie, în conformitate cu
angajamentele asumate de România în procesul de
negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 –
Impozitarea.
…………………………………………….
4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de
persoanele fizice nu se accizează.
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Art. 208 alin. (4)

(4) Nivelul accizelor pentru alte
produse:

Art. 208 alin. (4) – coloana a 3-a din tabel
(nou introdusă)

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei de
produse

Acciza
(%)

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau
a grupei de produse

Acciza
(%)

Amendament
(%)

1. Confecţii din blănuri naturale (cu
excepţia celor de iepure, oaie,
capră)

40
1. Confecţii din blănuri

naturale (cu excepţia celor
de iepure, oaie, capră)

40

2. Articole din cristal 1) 50 2. Articole din cristal 1) 50
3. Bijuterii din aur şi/sau din platină,

cu excepţia verighetelor
20 3. Bijuterii din aur şi/sau

din platină, cu excepţia
verighetelor

20

4. Produse de parfumerie 4. Produse de parfumerie
4.1 Parfumuri,
din care:
- ape de parfum

30

20

4.1 Parfumuri,
din care:
- ape de parfum

30

20
4.2.  Ape de  toaletă,
din care:
- ape de colonie

10

5

4.2.  Ape de  toaletă,
din care:
- ape de colonie

10

5
5. Aparate video de înregistrat sau de

reprodus, chiar încorporând un
receptor de semnale videofonice;
combine audio2) 15

5. Aparate video de
înregistrat sau de
reprodus, chiar
încorporând un
receptor de semnale
videofonice; combine
audio2)

15 20

6. Dublu radiocasetofoane cu redare
de pe bandă magnetică sau compact
disc

15
6. Dublu radiocasetofoane

cu redare de pe bandă
magnetică sau compact
disc

15 20

47.

7. Aparate de luat imagini fixe şi alte
camere video cu înregistrare;
aparate fotografice numerice

25
7. Aparate de luat imagini

fixe şi alte camere video
cu înregistrare; aparate
fotografice numerice

25 30
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8. Cuptoare cu microunde 15 8. Cuptoare cu microunde 15 15
9. Aparate pentru condiţionat aer, de

perete sau de ferestre, formând un
singur corp

15 9. Aparate pentru
condiţionat aer, de
perete sau de ferestre,
formând un singur corp

15

10. Arme de vânătoare şi arme de uz
individual, altele decât cele de uz
militar sau de sport

50
10. Arme de vânătoare şi

arme de uz individual,
altele decât cele de uz
militar sau de sport

50 70

11. Iahturi şi bărci cu motor pentru
agrement 25

11. Iahturi şi bărci cu
motor pentru agrement 25 70

…………………………………………. …………………………………………….

Art. 208 alin. (5)

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme
sau autoturisme de teren, inclusiv din
import rulate:

Art. 208 alin. (5) – coloanele 3 şi 5
(nou introduse)

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme
sau autoturisme de teren, inclusiv din
import rulate:

Tipul autoturismului Acciza pentru
autoturisme noi

(%)

Acciza pentru
autoturisme

rulate
(%)

Tipul autoturismului

Acciza
pentru

autoturis
me noi

(%)

Amend
ament
(%)

Acciza
pentru

autoturis
me

rulate
(%)

Amend
ament
(%)

Autoturisme echipate
cu motor cu benzină:

Autoturisme
echipate cu
motor cu
benzină:

48.

1

a. Cu capacitate
cilindrică sub 1601
cm3

0 1,5

1

a. Cu
capacitate
cilindrică sub
1601 cm3

0 1,5
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b. Cu capacitate
cilindrică între 1601
şi  1800 cm3

1,5 4,5
b. Cu capacitate
cilindrică între
1601 şi  1800
cm3

1,5 4,5

c. Cu capacitate
cilindrică între 1801
şi   2000 cm3

3 9
c. Cu capacitate
cilindrică între
1801 şi   2000
cm3 3 9

d. Cu capacitate
cilindrică între 2001
şi   2500 cm3

6 18
d. Cu capacitate
cilindrică între
2001 şi   2500
cm3 6 10 18 30

e. Cu capacitate
cilindrică de peste
2500   cm3

9 27
e. Cu capacitate
cilindrică de
peste 2500   cm3 9 15 27 45

Autoturisme echipate
cu motor Diesel:

Autoturisme
echipate cu
motor Diesel:

a. Cu capacitate
cilindrică sub 1601
cm3

0 1,5
a. Cu capacitate
cilindrică sub
1601 cm3 0 1,5

b. Cu capacitate
cilindrică între 1601
şi   2000 cm3

1,5 4,5
b. Cu capacitate
cilindrică între
1601 şi   2000
cm3 1,5 4,5

c. Cu capacitate
cilindrică între 2001
şi   2500 cm3

3 9
c. Cu capacitate
cilindrică între
2001 şi   2500
cm3 3 6 9 18

d. Cu capacitate
cilindrică între 2501
şi   3100 cm3

6 18
d. Cu capacitate
cilindrică între
2501 şi   3100
cm3 6 10 18 30

2

e. Cu capacitate
cilindrică de peste
3100  cm3

9 27

2

e. Cu
capacitate
cilindrică de
peste 3100
cm3

9 15 27 45
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49. Art. 215 alin. (4)

(4) Impozitul datorat se calculează prin
aplicarea sumelor fixe prevăzute la alin.(2),
asupra cantităţilor livrate.

Art. 215 alin. (4)

(4) Impozitul datorat se calculează prin
aplicarea sumelor fixe prevăzute la
alin.(3), asupra cantităţilor livrate.

50. Art. 233 alin. (2)

(2) Cazanele individuale ale producătorilor
de ţuică şi rachiuri de fructe vor fi livrate şi
vor fi dotate cu vase livrate de organele
abilitate de Biroul Român de Metrologie
Legală, precum şi cu mijloace de măsurare
legală a concentraţiei alcoolice a
produselor obţinute.

Art. 233 alin. (2)

(2) Cazanele individuale, destinate
vânzării, ale producătorilor de ţuică şi
rachiuri de fructe vor fi livrate şi vor fi
dotate cu vase livrate de organele
abilitate de Biroul Român de Metrologie
Legală, precum şi cu mijloace de
măsurare legală a concentraţiei alcoolice
a produselor obţinute.

51. Art. 234 alin. (7)

(7)  Dacă nu se solicită resigilarea
cazanelor sau a celorlalte instalaţii în
momentul opririi acestora, se consideră că
producţia a continuat pe toată perioada
trecută de la desigilare.

Art. 234 alin. (7)

(7) Dacă nu se solicită resigilarea
cazanelor sau a celorlalte instalaţii în
momentul opririi acestora, se consideră
că producţia a continuat pe toată
perioada de la desigilare.
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52. Art. 246 alin. (5)

(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul
Titlu, li  se aplică  prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 246 alin. (5)

(5) Contravenţiilor prevăzute în
prezentul titlu li  se aplică  prevederile
legii.

53. Art. 247 lit.a)

a) rangul unei localităţi - rangul atribuit
unei localităţi conform Legii nr.351/2001
privind aprobarea Planului  de
amenajare  a  teritoriului   naţional -
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi,
cu modificările ulterioare;

Art. 247 lit.a)

a) rangul unei localităţi - rangul atribuit
unei localităţi conform legii;

54. Art. 249 alin. (4)

(4) În cazul în care o clădire se află în
proprietatea comună a două sau mai multe
persoane, fiecare dintre proprietarii comuni
ai clădirii datorează impozitul pentru
spaţiile situate în partea din clădire aflată
în proprietatea acelui proprietar. În cazul
în care nu se pot stabili părţile individuale
ale proprietarilor în comun, fiecare
proprietar în comun datorează o parte egală

Art. 249 alin. (4)

(4) În cazul în care o clădire se află în
proprietatea comună a două sau mai
multe persoane, fiecare dintre
proprietarii comuni ai clădirii datorează
impozitul pentru spaţiile situate în partea
din clădire aflată în proprietatea sa. În
cazul în care nu se pot stabili părţile
individuale ale proprietarilor în comun,
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din impozitul pentru clădirea respectivă. fiecare proprietar în comun datorează o
parte egală din impozitul pentru clădirea
respectivă.

55. Art. 250 alin. (1) pct.7 şi 9 şi alin. (3) lit. a)
şi b)

7.  clădirile aflate în domeniul privat al
statului şi în administrarea Regiei
Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat, atribuite conform
dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.533/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Regiei
Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat, cu modificările
ulterioare;
.....................................................................

9. clădirile sau construcţiile din parcurile
industriale;

.....................................................................

a) clădirea este o locuinţă nouă realizată în
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; sau

Art. 250 alin. (1) pct.7 şi 9 şi alin. (3)
lit. a) şi b)

7.  clădirile aflate în domeniul privat al
statului şi în administrarea Regiei
Autonome „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat”, atribuite conform
legii;

………………………………………….

9. clădirile sau construcţiile din parcurile
industriale, ştiinţifice şi tehnologice,
potrivit legii;
………………………………………….

a) clădirea este o locuinţă nouă realizată
în condiţiile legii

sau
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b) clădirea este realizată pe bază de credite
în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr.19/1994 privind
stimularea investiţiilor pentru realizarea
unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, aprobată prin Legea
nr.82/1995, cu modificările şi
completările ulterioare.

b) clădirea este realizată pe bază de
credite, conform legii.

56. Art. 251 alin. (6)

(6) În cazul unui apartament amplasat
într-un bloc cu mai mult de 3 nivele şi
8 apartamente, coeficientul de corecţie
menţionat la alin.(4) se reduce cu 0,10.

Art. 251 alin. (6)

 (6) În cazul unui apartament amplasat
într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi
8 apartamente, coeficientul de corecţie
prevăzut la alin.(5) se reduce cu 0,10.

57. Art. 256 alin. (4)

(4) În cazul terenului care este deţinut în
comun de două sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datorează impozit pentru
partea din teren aflată în proprietatea sa. În
cazul în care nu se pot stabili părţile
individuale ale proprietarilor în comun,
fiecare proprietar în comun datorează o
parte egală din impozitul pentru teren.

Art. 256 alin. (4)

(4) În cazul terenului care este deţinut în
comun de două sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datorează impozit
pentru partea din teren aflată în
proprietatea sa. În cazul în care nu se
pot stabili părţile individuale ale
proprietarilor în comun, fiecare
proprietar în comun datorează o parte
egală din impozitul pentru terenul
respectiv.



0 1 2 3

43

58. Art. 257 lit.i) şi l)

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin
destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură, orice terenuri
ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de
acumulare sau căi navigabile, cele folosite
pentru activităţile de apărare împotriva
inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de apă, cele folosite
ca zone de protecţie definite în Legea
apelor nr.107/1996, cu modificările
ulterioare, precum şi terenurile utilizate
pentru exploatările din subsol, încadrate
astfel printr-o hotărâre a consiliului local,
în măsura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
…………………………………………….

l) terenurile parcurilor industriale;

Art. 257 lit.i) şi l)

i) terenurile care prin natura lor şi nu
prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură, orice
terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de
acumulare sau căi navigabile, cele
folosite pentru activităţile de apărare
împotriva inundaţiilor, gospodărirea
apelor, hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de
apă, cele folosite ca zone de protecţie
definite în lege, precum şi terenurile
utilizate pentru exploatările din subsol,
încadrate astfel printr-o hotărâre a
consiliului local, în măsura în care nu
afectează folosirea suprafeţei solului;

………………………………………….

l) terenurile parcurilor industriale,
ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
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59. Art. 258 alin. (6)

(6) În cazul unui teren amplasat în
extravilan, indiferent de categoria de
folosinţă şi zona unde este situat, impozitul
pe teren este de 10.000 lei/ha.

Art. 258 alin. (6)

(6) În cazul unui teren amplasat în
extravilan, indiferent de rangul
localităţii, categoria de folosinţă şi zona
unde este situat, impozitul pe teren este
de 10.000 lei/ha.

60. Art. 267 alin. (1) şi alin. (3)

Art. 267. – (1) Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism, în mediul urban,
este egală cu suma stabilită de consiliul
local în limitele precizate în tabelul
următor:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
Taxa
(lei)

a. Până la 150 m2 inclusiv
25.000 - 35.000

b. Peste 150  m2 dar nu peste
250 m2

37.000 - 47.000

c. Peste 250 m2 dar nu peste
500 m2

48.000 - 60.000

Art. 267 alin. (1) şi alin. (3)

Art. 267. – (1) Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism, în mediul
urban, este egală cu suma stabilită de
consiliul local în limitele prevăzute în
tabelul următor:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

Taxa
(lei)

a. Până la 150 m2 inclusiv
25.000 - 35.000

b. Între 151  m2 şi 250 m2  inclusiv
37.000 - 47.000

c. Între 251 m2 şi 500 m2  inclusiv
48.000 - 60.000
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d. Peste 500 m2 dar nu peste
750 m2

61.000 – 72.000

e. Peste 750 m2 dar nu peste 1.000 m2

73.000 – 85.000

f. Peste 1.000 m2

85.000 + 130 pentru fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă
la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii.

d. Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv
61.000 – 72.000

e. Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv
73.000 – 85.000

f. Peste 1.000  m2

85.000 + 130 pentru fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2

(3) Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construcţie pentru o
clădire care urmează a fi folosită ca
locuinţă sau anexă la locuinţă este egală
cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.

61. Art. 269 lit.e)

e) autorizaţie de construire pentru
autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr.30/1995
privind regimul de concesionare a
construirii şi exploatării unor tronsoane
de căi de comunicaţie terestre –
autostrăzi şi căi ferate, aprobată cu

Art.  269 lit.e)

e) autorizaţie de construire pentru
autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.
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modificări prin Legea nr.134/1995, cu
modificările ulterioare.

62. Art. 270 alin. (5)

(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate cuprinde orice reprezintă o
plată obţinută sau care urmează a fi
obţinută pentru serviciile de reclamă şi
publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.

Art.  270 alin. (5)

(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate cuprinde orice plată obţinută
sau care urmează a fi obţinută pentru
serviciile de reclamă şi publicitate, cu
excepţia taxei pe valoarea adăugată.
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63. Art. 274 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit.c) şi f)

b) în cazul oricărei manifestări artistice sau
activităţi distractive, cota de impozit este
egală cu 5%.
…………………………………………….

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare
şi/sau abonamente şi de a se abţine de a
încasa sume care depăşesc tarifele
precizate pe biletele de intrare şi/sau
abonamente;
…………………………………………….

f) a se conforma cu orice alte cerinţe
privind tipărirea, înregistrarea, avizarea,
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi
a abonamentelor care sunt precizate în
normele elaborate în comun de Ministerul
Finanţelor Publice si Ministerul
Administraţiei şi Internelor, contrasemnate
de  Ministerul Culturii şi Cultelor şi
Agenţia Naţională pentru Sport.

Art. 274 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit.c)
şi f)

b) în cazul oricărei alte manifestări
artistice, decât cele enumerate la lit. a),
cota de impozit este egală cu 5%.
………………………………………….

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare
şi/sau abonamente şi de a nu încasa
sume care depăşesc tarifele precizate pe
biletele de intrare şi/sau abonamente;

………………………………………….

f) a se conforma oricăror altor cerinţe
privind tipărirea, înregistrarea, avizarea,
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare
şi a abonamentelor care sunt precizate în
normele elaborate în comun de
Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Administraţiei şi Internelor,
contrasemnate de  Ministerul Culturii şi
Cultelor şi Agenţia Naţională pentru
Sport.
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64. Art. 280 lit.g)

g)  persoanele fizice precizate la art.1 al
Decretului-lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate
în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările si
completările ulterioare;

Art. 280 lit.g)

g)  persoanele fizice prevăzute în lege;

65. Art. 282 alin. (2)

(2) Domeniile în care consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pot
adopta taxe speciale pentru serviciile
publice locale, precum şi cuantumul
acestora, se stabilesc în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2003 privind finanţele
publice locale.

Art. 282 alin. (2)

(2) Domeniile în care consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pot
adopta taxe speciale pentru serviciile
publice locale, precum şi cuantumul
acestora, se stabilesc, conform legii.

66. Art. 283 alin. (2)

(2) Consiliul local sau consiliul judeţean
pot institui taxe zilnice, de până la
100.000 lei pentru deţinerea sau utilizarea

Art. 283 alin. (2)

(2) Consiliul local sau consiliul judeţean
poate institui taxe zilnice, de până la
100.000 lei pentru deţinerea sau
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echipamentelor destinate în scopul
obţinerii de venit. Taxa se aplică claselor
de echipamente precizate de consiliul local.

utilizarea echipamentelor destinate în
scopul obţinerii de venit. Taxa se aplică
claselor de echipamente precizate de
consiliul local.

67. Art. 284 alin. (1) lit. b)

b) persoanele fizice precizate la art. 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 284 alin. (1) lit. b)

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1
al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate
în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în
alte legi.

68. Art. 287

Art. 287. – Consiliul local sau consiliul
judeţean, după caz, poate majora anual cu
maximum 20%, faţă de nivelul stabilit
pentru anul 2004, în funcţie de condiţiile
specifice zonei, orice impozit sau taxă
locală prevăzută în prezentul Titlu, cu
excepţia taxelor prevăzute la art.294
alin.(11) lit.b), c) şi d).

Art. 287

Art. 287. – Consiliul local sau consiliul
judeţean, după caz, poate majora anual
cu maximum 20%, faţă de nivelul
stabilit pentru anul 2004, în funcţie de
condiţiile specifice zonei, orice impozit
sau taxă locală prevăzută în prezentul
titlu, cu excepţia taxelor prevăzute la
art.295 alin.(11) lit.b) - d).
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69. Art. 294 alin.(8)

(8) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1),
(2) şi alin.(4) din prezentul articol li se
aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 294 alin.(8)

(8) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1),
(2) şi (4) li se aplică dispoziţiile legii.

70. Art. 295 alin. (6) şi alin.(11) lit. b)-d)

(6) Veniturile provenite de la taxele de
eliberare a certificatelor de urbanism şi
autorizaţiilor de construire, precum şi
amenzile şi penalizările aferente se distribuie
în mod egal de către bugetele locale şi
bugetele judeţene. În cazul municipiului
Bucureşti, aceste venituri se împart între
bugetul primăriilor de sector şi bugetul
municipiului Bucureşti, în conformitate cu
hotărârea adoptată de Consiliul General al
municipiului Bucureşti.
…………………………………………….

b) taxele judiciare de timbru prevăzute în
Legea nr.146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare;

Art. 295 alin. (6) şi alin.(11) lit. b)-d)

(6) Taxele locale prevăzute la capitolul
V din prezentul titlu constituie venituri
ale bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale. Pentru
eliberarea certificatelor de urbanism şi
a autorizaţiilor de construire de către
preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul
primarilor comunelor, taxele datorate
constituie venit în proporţie de 50% la
bugetul local al comunelor şi de 50% la
bugetul local al consiliului judeţean.
………………………………………….

b) taxele judiciare de timbru prevăzute
de lege;
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c) taxele de timbru prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr.12/1998
privind taxele de timbru pentru
activitatea notarială, republicată;

 d) taxele extrajudiciare de timbru
prevăzute de Legea nr.117/1999 privind
taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare.

c) taxele de timbru prevăzute de lege;

 d) taxele extrajudiciare de timbru
prevăzute de lege.

71. Art.296 alin.(2) şi (3)

(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor
prevăzute la art.267, 268 şi 271 va fi
stabilit prin hotărâri pe care consiliile
locale le vor adopta în termen de 45 de
zile de la data publicării prezentului Cod
fiscal în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(3) Prevederile art. 287 se aplică începând
cu data de 1 ianuarie 2005.

Art.296 alin.(2) şi (3)

(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor
prevăzute la art.267, 268 şi 271 va fi
stabilit prin hotărâri ale consiliilor
locale adoptate în termen de 45 de zile
de la data publicării prezentului Cod
fiscal în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(3) Prevederile art. 258 alin. (6) se
aplică începând cu data de
1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287
începând cu data de 1 ianuarie 2005.

72. Art. 297

Art. 297. – Prezentul Cod se aplică cu începere
de la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia cazului
în care în prezentul Cod se prevede diferit.

Art. 297

Art. 297. – Prezentul Cod intră în vigoare la
data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia cazului
în care în prezentul Cod se prevede altfel.
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73. Art.298

Art. 298. – (1) La data intrării în vigoare a
prezentului Cod fiscal se abrogă:

1. 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;

2. 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 ;
…………………………………………….

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
ulterioare;
…………………………………………….

13. 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

Art.298

Art. 298. – (1) La data intrării în vigoare
a prezentului Cod fiscal se abrogă:

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;

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 ;
………………………………………….

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;
………………………………………….

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
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nr.111/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;

14. Ordonanţa Guvernului nr.22/1993
privind scutirea de la plata 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;

15. 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;

16. 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;

nr.111/2003, 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;
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17. 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;

18. 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;

19. 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;

20. 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

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;

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
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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;

21. 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;

22. Prevederile referitoare la persoane
juridice de la 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 modificările
ulterioare;

23. Alineatul (4) al art. 122 din Ordonanţa
Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile
gratuite în interes de serviciu şi în interes
personal pe căile ferate române, publicată

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 122 din
Ordonanţa Guvernului nr.112/1999
privind călătoriile gratuite în interes de
serviciu şi în interes personal pe căile
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în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.425 din 31 august 1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.210/2003;

24. 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 Nucelaroelectrică
Cernavodă – 5 x 700 MWe, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu
modificări prin Legea nr.335/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;

25. 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;
…………………………………………….

28. Articolul 162 din Ordonanţa
Guvernului nr.39/2003 privind procedurile
de administrare a creanţelor bugetare

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
Nucelaroelectrică 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;
………………………………………….

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

29. Secţiunea a-2-a de la Capitolul 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 la plată a
impozitelor pe salarii şi/sau  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 al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/1999 pentru aprobarea continuării
lucrărilor şi a finanţării obiectivului de
investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea
Aeroportului Internaţional Bucureşti-

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-
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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;
…………………………………………….

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,  cu
modificările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
208 din 12 mai 2000, aprobată prin Legea
nr.302/2001;
…………………………………………….

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
prin Legea nr.382/2002, cu modificările
ulterioare;

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;
………………………………………….

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;
………………………………………….

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;
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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 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 prin Legea nr.523/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

…………………………………………….

 (2) Articolul 23 alin.(2), Titlul II din
prezentul Cod fiscal îşi încetează
aplicabilitatea începând cu data de
1 ianuarie 2006.

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;
………………………………………….

 (2) Articolul 23 alin.(2) îşi încetează
aplicabilitatea începând cu data de 1
ianuarie 2006.

74. În tot cuprinsul legii, sintagma:
„vânzare/cesionare”

În tot cuprinsul legii, sintagma:
„vânzare-cesionare”

75. Caracterul legii - organică

art.76 alin.(1)

Caracterul legii - ordinară

art.76 alin.(2)

Întocmit,
Consilier Afrodita Vintilă


