
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
    ART. I 
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 1. - (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele, taxele si 
contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de 
stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic 
de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si fondul de garantare 
pentru plata creantelor salariale, precizeaza contribuabilii care au obligatia sa plateasca 
aceste impozite, taxe si contributii sociale, precum si modul de calcul si de plata al 
acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe si 
contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze 
norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor 
de evitare a dublei impuneri." 
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Impozitele, taxele si contributiile sociale reglementate de Codul fiscal 
    Art. 2. - (1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele: 
    a) impozitul pe profit; 
    b) impozitul pe venit; 
    c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor; 
    d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti; 
    e) impozitul pe reprezentante; 
    f) taxa pe valoarea adaugata; 
    g) accizele; 
    h) impozitele si taxele locale. 
    (2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele: 
    a) contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la 
bugetul asigurarilor sociale de stat; 
    b) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de 
angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 
    c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata 
de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 
    d) contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de 
angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj; 
    e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de 
angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat; 
    f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de 
persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr. 200/2006 
privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu 
completarile si modificarile ulterioare." 
    3. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, 
cu urmatorul cuprins: 
    "5^1. autoritate fiscala centrala - Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a 



coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;". 
    4. La articolul 11, alineatele (1^1) si (1^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(1^1) Autoritatile fiscale nu vor lua in considerare o tranzactie efectuata de un 
contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de 
executare silita. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscala, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii 
de executare silita. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin 
ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul si lista 
contribuabililor declarati inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si 
persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala." 
    5. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "b^1) persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV^1;". 
    6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "t) in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind 
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv 
transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 
3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul 
soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in 
care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, 
transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele 
special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti 
de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru 
activitatea de taxi; 
    3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru 
desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi." 
    7. La articolul 34, alineatul (18) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(18) Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se 
recupereaza potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind 
considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi." 
    8. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o 
persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul 
dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare 
ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora 
inclusiv." 
    9. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor 



distribuite/platite de o persoana juridica romana: 
    a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat; 
    b) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce 
decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane." 
    10. La articolul 41, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 si 79^1." 
    11. La articolul 42, litera e) se abroga. 
    12. La articolul 48 alineatul (7), litera l^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "l^1) in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind 
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv 
transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 
3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul 
soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele 
categorii: 
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, 
transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele 
special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti 
de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru 
activitatea de taxi; 
    3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru 
desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi." 
    13. Titlul articolului 49 se modifica dupa cum urmeaza: 
    "Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit" 
    14. La articolul 49, alineatele (1), (2^1), (3), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
    "Art. 49. - (1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri comerciale definite la 
art.46 alin. (2), venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul 
desfasurarii activitatii. 
    ................................................................................................. 
    (2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil 
care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe 
tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. 
Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in 
cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru 
fiecare membru asociat. 
    (3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea 
cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual 
inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre 
directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele 
prevazute in normele metodologice. 
    (4) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care 
genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de 
venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an 
calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva. 
    (5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza 



venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului 
normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati. 
    (6) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate desemnata conform alin. (2) 
si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in 
partida simpla, conform art. 48." 
    15. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "e^1) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica 
contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica;". 
    16. La articolul 52 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "a^1) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), aplicand cota de impunere 
prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin 
persoanei fizice din asociere;". 
    17. La articolul 52, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv 
a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent 
veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat 
potrivit titlului IV^1." 
    18. La articolul 52, alineatul (4) se abroga. 
    19. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu urmatorul cuprins: 
    "Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activitati 
independente 
    Art. 52^1. - (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile mentionate la art. 
52 alin. (1) lit. a)-e) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. 
Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui 
raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii 
desfasurate pe baza acestuia. 
    (2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor 
de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. 
    (3) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final. 
    (4) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a 
lunii urmatoare celei in care a fost retinut." 
    20. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente 
    Art. 53. - Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia 
sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit 
art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se 
efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor 
art. 52^1." 
    21. La articolul 66, alineatul (5^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(5^1) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, 
altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina 
ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, 
cumulat de la inceputul anului, si este egal/egala cu castigul net determinat/pierderea neta 
determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Castigul net 



anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind 
venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83." 
    22. La articolul 66, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(7) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de 
valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen 
reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul 
incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se determina 
ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel 
de operatiuni. Castigul net anual se determina de catre contribuabil pe baza declaratiei 
privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul 
fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii: 
    a) calcularea castigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul 
anului pentru fiecare contribuabil; 
    b) transmiterea informatiilor privind castigul anual/pierderea anuala, precum si 
impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, in forma scrisa catre acesta, pana in ultima 
zi a lunii februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul." 
    23. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de 
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se 
impune cu o cota de 16%. Obligatia calcularii impozitului reprezentand plata anticipata 
trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil revine contribuabilului, 
pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare fiecarui trimestru. Termenul de declarare constituie si termen de plata a 
impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala catre bugetul de stat. Obligatia 
declararii si platii impozitului revine contribuabilului. Impozitul de plata reprezentand 
plata anticipata trimestriala, respectiv impozitul de restituit trimestrial se calculeaza ca 
diferenta intre impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la 
sfarsitul perioadei de raportare si impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul 
anului pana la sfarsitul perioadei de raportare precedente;". 
    24. La articolul 67 alineatul (3), litera a^1) se abroga. 
    25. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "c) castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de 
contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente 
financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a 
Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 16% la fiecare tranzactie, impozitul retinut 
constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, 
retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. 
Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut." 
    26. La articolul 67, alineatele (5), (9) si (10) se abroga. 
    27. Dupa articolul 67^1 se introduce un nou articol, articolul 67^2, cu urmatorul 
cuprins: 
    "Impozitarea castigului net anual impozabil/castigului net anual 
    Art. 67^2. - Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat 
partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, si castigul net anual din 
operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte 



operatiuni de acest gen se impoziteaza potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu." 
    28. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se abroga. 
    29. Dupa articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu urmatorul cuprins: 
    "Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata 
    Art. 79^1. - Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de 
procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata 
asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de 
reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor 
stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor." 
    30. La articolul 80, alineatele (1) si (3^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile 
de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a 
pierderilor fiscale reportate. 
    ................................................................................................. 
    (3^1) Pierderile din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) 
provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura 
si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali." 
    31. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu urmatorul cuprins: 
    "Stabilirea castigului net anual impozabil 
    Art. 80^1. - (1) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele 
decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca 
diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori. 
    (2) Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale 
si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin declaratia privind venitul 
realizat, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali 
consecutivi. 
    (3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele: 
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani 
consecutivi; 
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil; 
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), 
reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului. 
    (4) Pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale 
si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise provenind din strainatate se reporteaza si 
se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare 
tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali." 
    32. La articolul 81, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat 
venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, 
estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior 
depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia estimativa de venit." 
    33. La articolul 82, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, 
luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul 
precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit 
legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. 



(3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate 
pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual 
calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati 
anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se 
repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile 
de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul 
net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit 
deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate 
pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se 
stabilesc de organul fiscal astfel: 
    a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau 
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, 
potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea 
folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea 
venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, 
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza 
impunerea. 
    (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei 
luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care 
plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei 
privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, 
potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul 
aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 
septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv. 
    ................................................................................................. 
    (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul 
anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat 
pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal 
precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% 
prevazuta la art. 43 alin. (1)." 
    34. La articolul 82, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si 
(9), cu urmatorul cuprins: 
    "(8) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau venituri 
din activitati agricole si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei 
care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia 
de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, 
in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor 
anticipate. 
    (9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabileste prin ordin al presedintelui 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." 
    35. Titlul articolului 83 se modifica dupa cum urmeaza: 
    "Declaratia privind venitul realizat" 
    36. La articolul 83, alineatele (1), (1^1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
    "Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, 



venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din 
activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie 
privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data 
de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind 
venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile 
realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita 
din asociere. 
    (1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii 
prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul 
la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale 
clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7). 
    (2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal 
competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui 
de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de: 
    a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in 
cazul societatilor inchise; 
    b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice 
alte operatiuni de acest gen. 
    ................................................................................................. 
    (3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de 
venituri: 
    a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor 
care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit 
plati anticipate, conform legii; 
    b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), a caror impunere este 
finala potrivit prevederilor art. 52^1; 
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror 
impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit 
estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii; 
    d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile 
sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau 
declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60; 
    e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din 
premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala; 
    f) venituri din pensii; 
    g) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 
74 alin. (4); 
    h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare; 
    i) venituri din alte surse." 
    37. Titlul articolului 84 se modifica dupa cum urmeaza: 
    "Stabilirea si plata impozitului anual datorat" 
    38. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 84. - (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza 
declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecaruia din 
urmatoarele: 
    a) venitul net anual impozabil; 



    b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile 
sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; 
    c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza 
de contract, si orice alte operatiuni de acest gen." 
    39. La articolul 84, alineatul (1^1) se abroga. 
    40. La articolul 84, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si 
(8), cu urmatorul cuprins: 
    "(7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul 
realizat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 
    (8) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se 
platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, 
perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit 
reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare." 
    41. La articolul 86 alineatul (1), dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu 
urmatorul cuprins: 
    "- asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza 
venituri stabilite potrivit art. 49." 
    42. La articolul 86, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si 
(10), cu urmatorul cuprins: 
    "(9) Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica 
romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu 
respectarea regulilor stabilite in titlul IV^1, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul 
persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile 
obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual. 
    (10) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice, pentru veniturile 
realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana care nu genereaza o persoana 
juridica, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia 
calcularii, retinerii si virarii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite in 
legislatia privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor, revine persoanei juridice 
romane." 
    43. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le 
declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de 
realizare a venitului." 
    44. La articolul 90, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si 
(7), cu urmatorul cuprins: 
    "(6) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in 
intervalul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala. 
    (7) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se 
platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, 
perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit 
reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare." 
    45. La articolul 94, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
urmatorul cuprins: 



    "(7) Venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor 
de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, 
precum si castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe 
baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, realizate de persoanele fizice in 
anul 2010, se declara in declaratia privind venitul realizat, iar stabilirea si plata 
impozitului se efectueaza pe baza deciziei de impunere." 
    46. Dupa titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor", cuprinzand articolele 112^1-112^11, cu urmatorul cuprins: 
    "TITLUL IV^1 
    Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
    Definitia microintreprinderii 
    Art. 112^1. - In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica 
romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a 
anului fiscal precedent: 
    a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6); 
    b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; 
    c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro; 
    d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile 
locale. 
    Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii 
    Art. 112^2. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional. 
    (2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata 
impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca 
indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 si daca nu au mai fost platitoare de impozit 
pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu. 
    (3) Pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului 
reglementat de prezentul titlu daca indeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, conditiile 
prevazute la art. 112^1. 
    (4) O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit 
pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta 
la art. 112^1 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului si conditia 
prevazuta la art. 112^1 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data 
inregistrarii. 
    (5) Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal 
urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1. 
    (6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele 
juridice romane care: 
    a) desfasoara activitati in domeniul bancar; 
    b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu 
exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii; 
    c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si 
managementului; 
    d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 
de angajati. 
    (7) Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul 
fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator 



celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor. 
    Aria de cuprindere a impozitului 
    Art. 112^3. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile 
microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor din orice sursa, cu exceptia celor 
prevazute la art. 112^7. 
    Anul fiscal 
    Art. 112^4. - (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. 
    (2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul 
fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat. 
    Cota de impozitare 
    Art. 112^5. - Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%. 
    Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro 
    Art. 112^6. - Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si ale art. 112^8 alin. 
(2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari 
de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile 
realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada 
urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se 
efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. 
Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la 
inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. 
    Baza impozabila 
    Art. 112^7. - (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o 
constituie veniturile din orice sursa, din care se scad: 
    a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 
    b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie; 
    c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; 
    d) veniturile din subventii de exploatare; 
    e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; 
    f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de 
intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; 
    g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru 
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. 
    (2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de 
achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul 
justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii. 
    Procedura de declarare a optiunii 
    Art. 112^8. - (1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica 
organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor, conform prevederilor art. 112^2, prin depunerea declaratiei de 
mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate 
juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor. 
    (2) Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in 
cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal 
respectiv. 



    (3) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este 
indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest 
sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de 
prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute la art. 
112^1. 
    Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 
    Art. 112^9. - (1) Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se 
efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru 
care se calculeaza impozitul. 
    (2) Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a 
impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor. 
    (3) Obligatia fiscala reglementata de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de 
stat. 
    Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere 
    Art. 112^10. - In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o 
microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are 
obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin 
aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. 
    Prevederi fiscale referitoare la amortizare 
    Art. 112^11. - Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, 
conform art. 24 al titlului II." 
    47. La articolul 115 alineatul (2), partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
    "(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit 
prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II, III sau IV^1, dupa caz: 
    ........................................................... 
    e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv 
dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere." 
    48. La articolul 116 alineatul (2), litera b) se abroga. 
    49. La articolul 118, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(4) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, 
precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, 
emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme." 
    50. La articolul 125^1 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice, 
precum si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VII din prezenta lege, cu 
exceptia gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul 
Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem;". 
    51. La articolul 128 alineatul (8), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
    "e) acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii 
vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in 
conditiile stabilite prin norme; 
    f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de 
sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme." 



    52. La articolul 128 alineatul (12), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau 
prin orice retea conectata la un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de 
energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire, in 
conformitate cu conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii 
acestor bunuri;". 
    53. La articolul 129, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(4) Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele: 
    a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice 
a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi 
puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri 
decat desfasurarea activitatii sale economice, daca taxa pentru bunurile respective a fost 
dedusa total sau partial; 
    b) serviciile prestate in mod gratuit de catre o persoana impozabila pentru uzul propriu 
sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decat 
desfasurarea activitatii sale economice. 
    (5) Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata in sensul alin. (4), fara a se 
limita la acestea, operatiuni precum: 
    a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice 
a persoanei impozabile sau prestarea de servicii in mod gratuit, in cadrul actiunilor de 
sponsorizare, mecenat sau protocol, in conditiile stabilite prin norme; 
    b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in 
mod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor; 
    c) serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana 
care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii." 
    54. La articolul 132 alineatul (1), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
    "e) in cazul livrarii de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe 
teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, al livrarii de 
energie electrica ori al livrarii de energie termica sau agent frigorific prin intermediul 
retelelor de incalzire ori de racire catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii 
se considera a fi locul in care acel comerciant persoana impozabila isi are sediul 
activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile ori, in absenta unui 
astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. 
Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate 
principala, in ceea ce priveste cumpararile de gaz, de energie electrica si de energie 
termica sau agent frigorific, o reprezinta revanzarea de astfel de produse si al carei 
consum propriu de astfel de produse este neglijabil; 
    f) in cazul livrarii de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul 
Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, al livrarii de energie 
electrica ori al livrarii de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de 
incalzire ori de racire, in situatia in care unei astfel de livrari nu i se aplica lit. e), locul 
livrarii reprezinta locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv bunurile. 
Atunci cand cumparatorul nu consuma efectiv gazul, energia electrica, energia termica 
sau agentul frigorific ori le consuma doar partial, se considera ca bunurile in cauza 
neconsumate au fost utilizate si consumate in locul in care cumparatorul isi are sediul 



activitatii economice ori un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. In absenta unui 
astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi 
are domiciliul sau resedinta obisnuita." 
    55. La articolul 132 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin 
orice retea conectata la un astfel de sistem, de energie electrica, de energie termica sau 
agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire;". 
    56. La articolul 132 alineatul (7), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin 
orice retea conectata la un astfel de sistem, de energie electrica, de energie termica sau 
agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire;". 
    57. La articolul 133 alineatul (4), litera c) se abroga. 
    58. La articolul 133 alineatul (5) litera e), punctul 8 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    "8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii 
sau la o retea conectata la un astfel de sistem, la reteaua de energie electrica ori la retelele 
de incalzire sau de racire, transportul si distributia prin intermediul acestor sisteme ori 
retele, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;". 
    59. La articolul 133 alineatul (5), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu 
urmatorul cuprins: 
    "f) locul in care activitatile se desfasoara efectiv, in cazul serviciilor principale si 
auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de 
divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv in cazul 
serviciilor prestate de organizatorii acestor activitati, prestate catre persoane 
neimpozabile;". 
    60. La articolul 133, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), locul urmatoarelor servicii este considerat 
a fi: 
    a) in Romania, pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum 
incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in 
lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, 
servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate 
catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, daca utilizarea si 
exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania; 
    b) locul in care evenimentele se desfasoara efectiv, pentru serviciile legate de 
acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, 
de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si 
pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane 
impozabile." 
    61. La articolul 133, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri 
efectuate in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana 
impozabila stabilita in Romania, locul prestarii se considera a fi in afara Comunitati, daca 
utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii. In aplicarea 
prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii sunt 



serviciile de transport al carui punct de plecare si punct de sosire se afla in afara 
Comunitatii, acestea fiind considerate efectiv utilizate si exploatate in afara Comunitatii." 
    62. La articolul 134^2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate 
la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar 
sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente." 
    63. La articolul 134^3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea 
facturii prevazute la art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la emiterea autofacturii prevazute la 
art. 155 alin. (4), daca factura sau autofactura este emisa inainte de a 15-a zi a lunii 
urmatoare celei in care a intervenit faptul generator." 
    64. La articolul 135, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data 
emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 
alin. (1) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (4), daca 
factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in 
care a intervenit faptul generator." 
    65. La articolul 142 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), 
cu urmatorul cuprins: 
    "e^1) importul de bunuri de catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a 
Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau de catre 
organismele instituite de Comunitati carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 
privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile 
stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare a respectivului 
protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea 
concurentei." 
    66. La articolul 142 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "f) importul de bunuri efectuat in Romania de organismele internationale, altele decat 
cele mentionate la lit. e^1), recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, 
precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conditiile stabilite de conventiile 
internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;". 
    67. La articolul 142 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "k) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice retea 
conectata la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus de pe o nava care transporta 
gaz intr-un sistem de gaze naturale sau intr-o retea de conducte cu alimentare din amonte, 
importul de energie electrica, importul de energie termica ori agent frigorific prin 
intermediul retelelor de incalzire sau de racire;". 
    68. La articolul 143 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "j^1) livrarile de bunuri si prestarile de servicii catre Comunitatea Europeana, 
Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca 
Europeana de Investitii sau catre organismele carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 
1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile 
stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare ale respectivului 
protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea 
concurentei;". 



    69. La articolul 143 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea organismelor internationale, 
altele decat cele mentionate la lit. j^1), recunoscute ca atare de autoritatile publice din 
Romania, precum si a membrilor acestora, in limitele si conditiile stabilite de conventiile 
internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;". 
    70. La articolul 143 alineatul (1), literele l) si m) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
    "l) livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii 
efectuate in Romania, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state membre NATO 
pentru utilizarea de catre fortele in cauza ori de catre personalul civil care le insoteste, fie 
pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci cand fortele respective 
participa la o actiune comuna de aparare; 
    m) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii catre un alt stat membru decat 
Romania, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decat statul 
membru de destinatie, pentru utilizarea de catre fortele in cauza ori de catre personalul 
civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci cand 
fortele respective participa la o actiune comuna de aparare; livrarea bunurilor sau 
prestarea serviciilor catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in insula Cipru ca 
urmare a Tratatului de infiintare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt 
destinate utilizarii de catre aceste forte sau personalului civil care le insoteste ori pentru 
aprovizionarea popotelor sau cantinelor;". 
    71. La articolul 145, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(4^1) In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru 
achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o persoana 
impozabila de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, potrivit art. 11, sau de la o persoana impozabila in 
inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii." 
    72. La articolul 145^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(4) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2011 
inclusiv." 
    73. La articolul 147^3, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Suma negativa a taxei, cumulata, se determina prin adaugarea la suma negativa a 
taxei, rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat 
din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu s-a solicitat a fi rambursat, si a 
diferentelor negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii 
comunicate pana la data depunerii decontului. 
    (4) Taxa de plata cumulata se determina in perioada fiscala de raportare prin adaugarea 
la taxa de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, 
pana la data depunerii decontului de taxa prevazut la art. 156^2, din soldul taxei de plata 
al perioadei fiscale anterioare, si a sumelor neachitate la bugetul de stat pana la data 
depunerii decontului din diferentele de TVA de plata stabilite de organele de inspectie 
fiscala prin decizii comunicate pana la data depunerii decontului. 
    (5) Prin decontul de taxa prevazut la art. 156^2, persoanele impozabile trebuie sa 
determine diferentele dintre sumele prevazute la alin. (3) si (4), care reprezinta 
regularizarile de taxa, si stabilirea soldului taxei de plata sau a soldului sumei negative a 



taxei. Daca taxa de plata cumulata este mai mare decat suma negativa a taxei cumulata, 
rezulta un sold de taxa de plata in perioada fiscala de raportare. Daca suma negativa a 
taxei cumulata este mai mare decat taxa de plata cumulata, rezulta un sold al sumei 
negative a taxei in perioada fiscala de raportare." 
    74. La articolul 151^2 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
    "Art. 151^2. - (1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru 
plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau 
prestatorul, conform art. 150 alin. (1), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5):". 
    75. La articolul 152, alineatele (1), (2), (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
    "Art. 152. - (1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) 
lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 
35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de 
Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate 
aplica scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile 
prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de 
transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 
    (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este 
constituita din valoarea totala, exclusiv taxa in situatia prevazuta la alin. (7) si (7^1), a 
livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul 
unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate 
de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care 
locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in 
cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. 
b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, 
prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii 
principale, cu exceptia urmatoarelor: 
    a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 
125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila; 
    b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. 
(2) lit. b). 
    ................................................................................................. 
    (5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in 
decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina 
proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de 
luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. 
    (6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de 
afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la 
alin. (1) ori, dupa caz, la alin. (5) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, 
conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data 
atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice 
urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se 
aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana 
impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale 
competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, 



de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa conform art. 153. 
    (7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul 
unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, 
plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului 
urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 
153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. Anularea inregistrarii in scopuri de 
TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din 
evidenta, respectiv din data de 1 februarie. Pe baza informatiilor din jurnalele pentru 
vanzari aferente operatiunilor efectuate in cursul unui an calendaristic, persoanele 
impozabile stabilesc daca cifra de afaceri determinata conform alin. (2) este inferioara 
plafonului de scutire. Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei 
impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de 
TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta in 
termenul stabilit de prezentul alineat are obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la 
art. 156^2 pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 
februarie inclusiv. In ultimul decont depus, persoana impozabila are obligatia sa 
evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform 
prezentului titlu." 
    76. La articolul 152, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7^1) si 
(7^2), cu urmatorul cuprins: 
    "(7^1) Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, 
conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabila realizeaza in cursul unui an 
calendaristic o cifra de afaceri, determinata conform alin. (2), mai mare sau egala cu 
plafonul de scutire prevazut la alin. (1), are obligatia sa respecte prevederile prezentului 
articol si, dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153, are dreptul sa efectueze 
ajustarile de taxa conform prezentului titlu. Ajustarile vor fi reflectate in primul decont de 
taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile 
sau, dupa caz, intr-un decont ulterior. 
    (7^2) Persoana impozabila care solicita, conform alin. (7), scoaterea din evidenta 
persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, dar are 
obligatia de a se inregistra in scopuri de taxa, conform art. 153^1, trebuie sa solicite 
inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de 
scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 
153. Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabila incepand cu data 
de 1 februarie a anului respectiv. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in 
care persoana impozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 
153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile 
inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153." 
    77. La articolul 153, alineatele (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform 
prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, 
sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5). Prin ordin al 
ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pe baza carora sa fie conditionata 
inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele fiscale competente 
stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are 
capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de 



TVA. 
    ................................................................................................. 
    (9) Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de 
TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana 
nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in 
scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente 
pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului 
articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati 
inactivi potrivit art. 11, precum si al persoanelor impozabile in inactivitate temporara, 
inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este 
stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de 
TVA, au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de 
TVA, daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, fara a fi aplicabile 
prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 
in anul calendaristic respectiv." 
    78. La articolul 153, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(9^1) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de 
TVA, conform prezentului articol, in situatia prevazuta la art. 152 alin. (7)." 
 
 
    79. La articolul 155^1, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), 
cu urmatorul cuprins: 
    "(9^1) In situatia bunurilor livrate in regim de consignatie sau pentru stocuri puse la 
dispozitia clientului de catre o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, 
persoana impozabila care este destinatarul bunurilor in Romania va emite documentele 
prevazute la alin. (8) si (9) numai daca se aplica masuri de simplificare." 
    80. La articolul 156^1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii 
deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 
25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul 
precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, si o mentiune referitoare la faptul ca nu a 
efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent. Fac exceptie de la 
prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care, in conformitate cu prevederile 
art. 152 alin. (7), solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de 
TVA, conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire." 
    81. La articolul 156^3, alineatele (2)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la 
alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia 
nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri 
de TVA, conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, 
sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de 
mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai 
tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente 



respectivei achizitii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in 
scopuri de TVA, conform art. 153^1, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile 
intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1 
alin. (3), au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii 
intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai 
tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente 
achizitiei intracomunitare. 
    (3) In aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor 
prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu 
trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate 
conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un 
certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul achizitiilor 
intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), 
efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, in vederea 
inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat care sa ateste plata 
taxei in Romania sau din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania, in 
conformitate cu prevederile legale. 
    (4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror 
cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an 
calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar 
comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, 
trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la 
data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii: 
    a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane 
inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente; 
    b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu 
sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente. 
    (5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror 
cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute 
din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui 
an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb 
valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la 
urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale 
competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele 
informatii: 
    a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane 
inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153; 
    b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu 
sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153; 
    c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de 
TVA, conform art. 153; 
    d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, 
conform art. 153." 
    82. La articolul 156^3, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu 
urmatorul cuprins: 



    "(8) Persoana impozabila care este beneficiar al transferului de active prevazut la art. 
128 alin. (7), care nu este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, si nu se va 
inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie sa depuna, pana la data de 
25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, o declaratie privind 
sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 
128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161." 
    83. La articolul 157, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(6) In cazul in care persoana impozabila nu este stabilita in Romania si este scutita, in 
conditiile art. 154 alin. (3), de la inregistrare, conform art. 153, organele fiscale 
competente trebuie sa emita o decizie in care sa precizeze modalitatea de plata a taxei 
pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care 
persoana impozabila este obligata la plata taxei." 
    84. La articolul 158^2, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul 
(12^1), cu urmatorul cuprins: 
    "(12^1) Persoanele impozabile inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari isi 
pastreaza aceasta calitate, in cazul modificarii tipului de inregistrare in scopuri de TVA, 
conform art. 153 sau 153^1, cu actualizarea corespunzatoare a informatiilor din acest 
registru." 
    85. La articolul 160 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu 
urmatorul cuprins: 
    "d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite 
la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 
octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul 
altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva." 
    86. La articolul 176, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 176. - (1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevazut in anexa nr. 1, care face 
parte integranta din prezentul titlu." 
    87. Articolul 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Calculul accizei pentru tigarete 
    Art. 177. - (1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza 
specifica si acciza ad valorem. 
    (2) Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal asupra pretului de 
vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, procent prevazut in anexa 
nr. 6. 
    (3) Acciza specifica exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete se determina anual, 
pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent 
accizei ad valorem si a accizei totale al carei nivel este prevazut in anexa nr. 6. Aceasta 
acciza specifica se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Finantelor Publice. Hotararea Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, cu cel putin 15 zile inainte de intrarea in vigoare a nivelului accizei totale. 
    (4) Acciza datorata determinata potrivit alin. (1) nu poate fi mai mica decat nivelul 
accizei minime exprimate in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazuta in anexa nr. 6. 
    (5) Pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul se calculeaza in functie de valoarea 
totala a tuturor tigaretelor eliberate pentru consum, pe baza pretului de vanzare cu 



amanuntul incluzand toate taxele, impartit la cantitatea totala de tigarete eliberate pentru 
consum. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la data de 1 martie in fiecare an, pe 
baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului 
calendaristic precedent. 
    (6) Pretul de vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste si se 
declara de catre persoana care elibereaza pentru consum tigaretele in Romania sau care 
importa tigaretele si este adus la cunostinta publica, in conformitate cu cerintele 
prevazute de normele metodologice. 
    (7) Este interzisa vanzarea de catre orice persoana a tigaretelor pentru care nu s-au 
stabilit si declarat preturi de vanzare cu amanuntul. 
    (8) Este interzisa vanzarea de tigarete de catre orice persoana la un pret ce depaseste 
pretul de vanzare cu amanuntul declarat." 
    88. La articolul 206^15, alineatele (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
    "(3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca, avand in vedere proprietatile acestora si 
asteptarile obisnuite ale clientilor, pot si au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare, dupa 
cum urmeaza: 
    a) rulourile de tutun cu un invelis exterior din tutun natural; 
    b) rulourile de tutun cu umplutura mixta maruntita si cu invelis exterior de culoarea 
obisnuita a unei tigari de foi, din tutun reconstituit, care acopera in intregime produsul, 
inclusiv, dupa caz, filtrul, cu exceptia varfului in cazul tigarilor de foi cu varf, daca masa 
unitara, fara a include filtrul sau mustiucul, nu este mai mica de 2,3 g si nici mai mare de 
10 g si circumferinta a cel putin o treime din lungime nu este mai mica de 34 mm; 
    c) produsele alcatuite partial din substante altele decat tutun si care indeplinesc 
criteriile prevazute la lit. a) si b); 
    ................................................................................................. 
    (5) Se considera tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete: 
    a) tutunul de fumat asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din 
greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime de taiere sub 1,5 mm; 
    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele 
de tutun care au o latime de taiere mai mare de 1,5 mm sau mai mult, daca tutunul de 
fumat este vandut ori destinat vanzarii pentru rularea in tigarete. 
    (6) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca 
doua tigarete, atunci cand are o lungime, excluzand filtrul sau mustiucul, mai mare de 8 
cm, fara sa depaseasca 11 cm, ca 3 tigarete, excluzand filtrul sau mustiucul, cand are o 
lungime mai mare de 11 cm, fara sa depaseasca 14 cm, si asa mai departe." 
    89. La articolul 206^15 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "b) deseuri de tutun puse in vanzare cu amanuntul care nu intra sub incidenta alin. (2) 
si (3) si care pot fi fumate. In sensul prezentului articol, deseurile de tutun sunt 
considerate ca fiind resturi de foi de tutun si produse secundare obtinute la prelucrarea 
tutunului sau fabricarea produselor din tutun;". 
    90. La articolul 206^15, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(7) Toti operatorii economici platitori de accize pentru tutunul prelucrat, potrivit 
prezentului capitol, au obligatia de a prezenta autoritatii competente liste cuprinzand date 
cu privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, in conformitate cu prevederile 



din normele metodologice." 
    91. Articolul 206^59 se abroga. 
    92. La articolul 206^65 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau in 
custodie de catre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru 
productia si depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora, a caror 
cota de piata reprezinta peste 5%." 
    93. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste 
cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. 
    94. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 2, coloana aferenta nivelului 
accizelor pentru anul 2011 se modifica si se inlocuieste cu coloana 2 din tabelul de mai 
jos: 
Nr.  Denumirea produsului sau a grupei de produse    Acciza   
 crt.                                                                      euro/tona 
 
  0                      1                                                    2     
  
  1. Cafea verde                                                       153    
  
  2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori              225    
  
  3. Cafea solubila                                                     900    
 
    95. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", dupa anexa nr. 5 se introduce o noua 
anexa, anexa nr. 6, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
ordonanta de urgenta. 
    96. La articolul 296^1 alineatul (1), literele b), c), f), i), j) si k) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
    "b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare 
prevazut la titlul VII, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea 
competenta; 
    c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat 
antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, 
potrivit titlului VII; 
    ................................................................................................. 
    f) livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din 
antrepozitele fiscale catre cumparatori, persoane juridice, fara detinerea de catre 
antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de 
stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata; 
    ................................................................................................. 
    i) refuzul sub orice forma al accesului autoritatilor competente cu atributii de control 
pentru efectuarea de verificari inopinate in antrepozitele fiscale. 
    j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de 
produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII; 
    k) achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea 
obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII;". 



    97. La articolul 296^1 alineatul (1), literele d), e) si g) se abroga. 
    98. La articolul 296^1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "a) cu inchisoare de la un an la 4 ani, cele prevazute la lit. c), i), l) si m);". 
    99. Dupa titlul IX^1 se introduce un nou titlu, titlul IX^2 "Contributii sociale 
obligatorii", cuprinzand articolele 296^2 - 296^20, cu urmatorul cuprins: 
    "TITLUL IX^2 
    Contributii sociale obligatorii 
    Sfera contributiilor sociale 
    Art. 296^2. - In sensul prezentului titlu, contributiile sociale definite la art. 2 alin. (2) 
sunt contributii sociale obligatorii. 
    Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale 
    Art. 296^3. - Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt, dupa caz: 
    a) persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in 
baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special 
prevazut de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care 
beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum 
si cele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2); 
    b) persoanele fizice nerezidente care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu 
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte; 
    c) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura 
salariala, si pentru care, potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte 
masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, exista obligatia platii contributiei 
individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj; 
    d) pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei; 
    e) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile 
asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, 
atat pe perioada in care persoanele prevazute la lit. a) si b) desfasoara activitate, cat si pe 
perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de 
sanatate; 
    f) institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta, potrivit 
prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului, respectiv: 
    1. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele care 
beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala 
ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care se acorda din bugetul asigurarilor 
pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii 
sociale din bugetul asigurarilor pentru somaj; 
    2. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care administreaza si gestioneaza 
prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru prestatii 
sociale, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului in 
varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea 
cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de 
indemnizatie pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii 
nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 



republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    3. autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor 
social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    4. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele judetene 
de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei; 
    5. entitatile care platesc venituri din pensii, altele decat cele care sunt platite de catre 
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii cu 
venituri din pensii care depasesc 740 lei; 
    6. Ministerul Justitiei, pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate 
sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele care se afla in executarea 
masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se 
afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, 
daca nu au venituri; 
    7. Ministerul Administratiei si Internelor, pentru strainii aflati in centrele de cazare in 
vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de 
persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in 
centrele special amenajate potrivit legii; 
    8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, 
daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse; 
    9. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate 
subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile 
de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    10. unitatile trimitatoare, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in 
strainatate, pentru sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in 
strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu 
si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda 
raporturile de munca ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in 
strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice; 
    11. autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele, cetateni romani, care 
sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au 
venituri; 
    g) orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale 
    Art. 296^4. - (1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, 
in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat 
din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor 
instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include: 
    a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1). In situatia 
personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii 
cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt 
incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda 
potrivit legii; 
    b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate 



publica, stabilite potrivit legii; 
    c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul 
persoanelor juridice fara scop patrimonial; 
    d) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi 
ale personalului militar, acordate potrivit legii; 
    e) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite 
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o 
autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile 
autonome; 
    f) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform 
prevederilor legii societatilor comerciale; 
    g) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de 
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in 
comisia de cenzori; 
    h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii; 
    i) indemnizatia lunara a asociatului unic; 
    j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite 
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de 
adunarea generala a actionarilor; 
    k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari 
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele 
de inflatie; 
 
 
    l) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de 
neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca; 
    m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si 
in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop 
patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori 
indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice; 
    n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in 
baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea 
asociatiilor de proprietari; 
    o) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea 
impunerii. 
    (2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat 
valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari 
sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului. 
    (3) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de 
stat. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate 
angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor 
    Art. 296^5. - (1) In sistemul public de pensii, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 
296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de 
persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decat 



produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie 
diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta 
contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 
5 ori castigul salarial mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul persoanelor 
prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor 
sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se 
datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste 
proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in 
fiecare dintre conditiile de munca. 
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru 
contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii 
de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de 
persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). La contributia pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare 
decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia 
si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. 
    (3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru 
contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute 
acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), asupra carora exista, potrivit 
legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj. 
    (4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e), care pot sa angajeze forta de 
munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au, cu exceptia 
institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia de a plati lunar contributia la 
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunara de calcul a acestei 
contributii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract 
individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu 
salariul, in conditiile legii, cu exceptia veniturilor de natura celor prevazute la art. 
296^15. 
    (5) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al 
contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezinta suma 
castigurilor brute realizate lunar de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), 
respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului 
zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau 
boala profesionala. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. f) pct. 1 
    Art. 296^6. - (1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de 
calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, 
respectiv al contributiei datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul 
asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia 
situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel. 
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul pentru 



contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o constituie 
totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj. 
    (3) Prevederile art. 296^4 alin. (2) si (3), respectiv cele ale art. 296^5 , referitoare la 
plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributiei pentru 
concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se aplica in mod corespunzator si 
in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1. 
    (4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul 
somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata 
durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se 
stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada 
respectiva reprezentand indemnizatia de somaj. 
    (5) Contributia de asigurari sociale pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de 
somaj se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite 
pentru conditii normale de munca. 
    (6) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de 
asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala 
profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului 
asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, 
prevazut la art. 296^4 alin. (3), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul 
medical, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei stabilite pentru 
conditii normale de munca. 
    (7) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati 
compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din 
bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei individuale 
de asigurari sociale, cu exceptia cazurilor in care, potrivit prevederilor legale, se dispune 
altfel. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. f) pct. 2 
    Art. 296^7. - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2, baza lunara de 
calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata bugetului Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta indemnizatia pentru cresterea copilului. 
Contributia se suporta de la bugetul de stat. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. f) pct. 3 
    Art. 296^8. - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3, baza lunara de 
calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate se stabileste asupra ajutorului social acordat. 
Contributia se suporta de la bugetul de stat. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. f) pct. 4 si 5 
    Art. 296^9. - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de 
calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 
de lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de 
contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 



296^3 lit. f) pct. 6, 7 si 8 
    Art. 296^10. - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 si 8, baza lunara 
de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea a doua salarii minime 
brute pe tara. Contributia se suporta de la bugetul de stat. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizatiilor de 
asigurari sociale de sanatate 
    Art. 296^11. - Pe perioada in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), 
precum si cele prevazute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si 
de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de 
munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale 
datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul 
salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), corespunzator numarului zilelor 
lucratoare din concediul medical. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. f) pct. 10 
    Art. 296^12. - (1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, baza lunara 
de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor 
sociale de stat reprezinta: 
    a) castigul salarial brut lunar in lei, corespunzator functiei in care personalul roman 
trimis in misiune permanenta in strainatate, de catre persoanele juridice din Romania, este 
incadrat in tara; 
    b) ultimul salariu avut inaintea plecarii, care nu poate depasi plafonul de 3 salarii de 
baza minime brute pe tara, in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in 
misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau 
raporturile de serviciu; 
    c) totalitatea drepturilor salariale corespunzatoare functiei de incadrare in cazul 
membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile 
de munca ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o 
durata care depaseste 90 de zile calendaristice. 
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, baza lunara de calcul al 
contributiei de asigurari sociale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat 
este totalitatea sumelor care reprezinta baza de calcul al contributiei individuale de 
asigurari sociale, asa cum este prevazuta la lit. a)-c). Prevederile art. 296^4 alin. (2) si (3), 
respectiv cele ale art. 296^5 alin. (1), referitoare la plafonarea bazei de calcul al 
contributiei de asigurari sociale, se aplica si in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 
lit. f) pct. 10, exceptie fiind in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in 
misiune permanenta in strainatate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contributiei 
de asigurari sociale se face la 3 salarii de baza minime pe tara. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. f) pct. 11 
    Art. 296^13. - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 11, baza lunara de 
calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea a doua salarii minime brute pe 



tara. Contributia se suporta de la bugetul de stat. 
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 
296^3 lit. c) 
    Art. 296^14. - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), baza de calcul al 
contributiei individuale de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat 
si a contributiei individuale datorate bugetului asigurarilor pentru somaj este cea stabilita 
potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile 
ulterioare. 
    Exceptii generale 
    Art. 296^15. - Nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, 
prevazuta la art. 296^4, urmatoarele: 
    a) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin 
subscriptie publica; 
    b) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile 
proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, 
ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai 
salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de 
munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul 
pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru 
salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. 
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia 
Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, 
precum si cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intra in baza de 
calcul, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre 
cele de mai sus, nu depaseste 150 lei; 
    c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, 
potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin 
cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul 
din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si 
compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale; 
    d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor 
publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate 
cu legislatia in vigoare; 
    e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si 
de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a 
altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de 
echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare; 
    f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea in care 
angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul 
unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta 
contravaloarea chiriei, conform legii; 
    g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, 
precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara 
si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a 2,5 ori indemnizatia acordata 
salariatilor din institutiile publice; 
    h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare 



in interesul serviciului; 
    i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate 
situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa 
absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de 
instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice 
si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit 
legii, in care isi au locul de munca; 
    j) sumele sau avantajele primite de catre persoane fizice rezidente din activitati 
dependente desfasurate intr-un stat strain, cu respectarea prevederilor instrumentelor 
juridice internationale la care Romania este parte; 
    k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea 
angajatului in legatura cu activitatea desfasurata de acesta pentru angajator; 
    l) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele 
telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu; 
    m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la 
momentul exercitarii acestuia; 
    n) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda 
practicata pe piata, pentru credite si depozite; 
    o) tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate 
potrivit legii; 
    p) avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta, fara insa a fi limitate la: 
    1. utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, 
in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de 
munca; 
    2. cazarea, hrana, imbracamintea, personalul pentru munci casnice, precum si alte 
bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei; 
    3. abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop 
personal; 
    4. permisele de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal; 
    5. primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt 
beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele 
obligatorii. 
    Exceptii specifice 
    Art. 296^16. - (1) Suma cuvenita pentru participarea salariatilor la profit, potrivit legii, 
nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv al 
contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. 
    (2) Contributia de asigurare la accidente de munca si boli profesionale, precum si 
drepturile ce se cuvin din aceasta asigurare nu se aplica personalului militar si civil 
angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului 
Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de 
Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului 
de Telecomunicatii Speciale, precum si in sistemul Ministerului Justitiei - Administratia 
Nationala a Penitenciarelor si Directia generala de protectie si anticoruptie. 
    (3) Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari 
sociale de sanatate urmatoarele venituri: 
    a) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi 



ale cadrelor militare in activitate si ale functionarilor publici cu statut special, acordate 
potrivit legii; 
    b) veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), i), l), m), n), precum si lit. j), cu 
exceptia indemnizatiilor primite de administratori; 
    c) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajatori, potrivit 
contractului colectiv de munca, realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), 
care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si 
g); 
    d) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali si judeteni. 
    (4) Contributiile de asigurari pentru somaj prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se 
datoreaza pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au 
incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de 
incapacitate temporara de munca, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, 
conform legii, precum si asupra: 
    a) veniturilor in bani si/sau in natura, prevazute la art. 296^4, acordate persoanelor 
prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care au calitatea de pensionari; 
    b) veniturilor in bani prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), i), j), l) si n), precum si 
lit. g), cu exceptia remuneratiilor primite de membrii directoratului; 
    c) compensatiilor acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau 
individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor 
sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere; 
    d) veniturilor realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai 
regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar 
incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si 
respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior incetarii raporturilor juridice, cu 
exceptia sumelor reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau 
diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei 
de asigurare pentru somaj stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si 
irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie; 
    e) prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul national unic 
pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli 
profesionale; 
    f) veniturilor acordate conform prevederilor legale sub forma de participare a 
salariatilor la profit; 
    g) sumelor primite de reprezentantii in cadrul consiliilor de administratie, consiliilor 
consultative si comisiilor constituite conform legii; 
    h) indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali si judeteni. 
    (5) Contributiile sociale prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si e) nu se datoreaza asupra: 
    a) indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali si judeteni; 
    b) avantajelor sub forma suportarii de catre angajator a contributiilor platite la 
fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii. 
    c) veniturilor in bani prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si j). 
    (6) Prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru 
accidente de munca si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contributiei de 
asigurari sociale si a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale. 



    (7) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), platitorul de venit asimilat 
angajatorului in conditiile art. 296^18 alin. (2) nu datoreaza contributia de asigurari 
sociale si contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj in calitatea sa de angajator. 
    (8) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c) nu datoreaza contributia individuala de 
asigurari sociale si contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru 
veniturile de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala definite potrivit art. 
III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile 
ulterioare, in conditiile in care se incadreaza in situatia prevazuta la art. III alin. (5), (6) 
sau (15) din aceeasi ordonanta de urgenta. 
    Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de 
sanatate 
    Art. 296^17. - (1) Se datoreaza si se retine contributie de asigurari sociale de sanatate 
pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unui 
accident de munca sau a unei boli profesionale. 
    (2) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se suporta de catre 
angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
constituit in conditiile legii. 
    Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale 
    Art. 296^18. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si 
entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) au obligatia de a calcula, de a retine si de a 
vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii. 
    (2) Sub aspectul calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari 
sociale si a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, in situatia 
persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), platitorul de venit este asimilat angajatorului. 
    (3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele: 
    a) pentru contributia de asigurari sociale: 
    a^1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia 
individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator; 
    a^2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia 
individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator; 
    a^3) 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia 
individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator; 
    b) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate: 
    b^1) 5,5% pentru contributia individuala; 
    b^2) 5,2% pentru contributia datorata de angajator; 
    c) 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de 
sanatate; 
    d) pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj: 
    d^1) 0,5% pentru contributia individuala; 
    d^2) 0,5% pentru contributia datorata de angajator; 
    e) 0,15%-0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator; 
    f) 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, 
datorata de angajator. 
    (4) Cotele prevazute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat si prin legea bugetului de stat, dupa caz, cu exceptia cotei contributiei de 



asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul somerilor, prevazuta la 
art. 296^6, care se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj si se datoreaza 
pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit 
legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata. 
    (5) Calculul contributiilor sociale individuale se realizeaza prin aplicarea cotelor 
prevazute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 296^4, corectata cu 
veniturile specifice fiecarei contributii in parte, cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si, 
dupa caz, la art. 296^16. 
    (6) In cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 
ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), cota contributiei 
individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul 
salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului. 
    (7) In situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), calculul contributiei 
individuale de asigurari sociale si al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru 
somaj se realizeaza prin aplicarea cotelor contributiilor sociale individuale respective, 
prevazute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare. 
    (8) Calculul contributiilor sociale datorate de angajator si de entitatile prevazute la art. 
296^3 lit. f) si g) se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazelor 
de calcul prevazute la art. 296^5-296^13, dupa caz. 
    (9) Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora 
le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, 
impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata 
potrivit legii. 
    Depunerea declaratiilor 
    Art. 296^19. - (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e), la care isi 
desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 
lit. a) si b), si entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) sunt obligate sa depuna lunar, 
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, 
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si 
evidenta nominala a persoanelor asigurate. 
    (2) In situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), declararea contributiilor 
individuale de asigurari sociale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este 
asimilat angajatorului, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1), pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile. 
    (3) Platitorii de venit nu au obligatia depunerii declaratiei in cazul persoanelor pentru 
care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu 
modificarile ulterioare, nu exista obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii 
contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, 
corespunzatoare veniturilor profesionale platite acestor persoane. 
    (4) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere 
la distanta, pe portalul e-Romania. 
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la data de 1 iulie 2011, declaratia 
prevazuta la alin. (1) se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate 
de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, 



insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic. 
    (6) Raspunderea in gestionarea informatiilor din declaratia prevazuta la alin. (1), 
modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare, precum si conditiile de 
acreditare a oficiilor prevazute la alin. (5) se aproba prin hotarare a Guvernului, care se 
va supune spre aprobare Guvernului pana la data de 31 decembrie 2010. 
    (7) Evidenta obligatiilor de plata a contributiilor sociale datorate de angajatori si 
asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind 
contributiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal. 
    (8) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin: 
    a) codul numeric personal; 
    b) numele si prenumele; 
    c) date privind calitatea de asigurat; 
    d) date referitoare la raporturile de munca si activitatea desfasurata; 
    e) date privind conditiile de munca; 
    f) date privind venituri/indemnizatii/prestatii; 
    g) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaratia. 
    (9) Datele cu caracter personal cuprinse in declaratia prevazuta la alin. (1) sunt 
prelucrate in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
    (10) Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile competente, furnizeaza 
gratuit date cu caracter personal necesare punerii in aplicare a prezentului titlu, 
actualizate, pentru cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale 
Spatiului Economic European, Elvetia si pentru strainii care au inregistrata 
rezidenta/sederea in Romania. 
    (11) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la 
alin. (9) se stabilesc prin protocoale incheiate intre beneficiarii acestora si Directia pentru 
Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date sau Oficiul Roman pentru 
Imigrari, dupa caz. 
    Prevederi speciale 
    Art. 296^20. - (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), 
precum si institutia publica prevazuta la art. 296^3 lit. f) pct. 1 sunt obligate sa depuna la 
casele de asigurari de sanatate, pana la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind 
contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la 
31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, 
pe ani fiscali. 
    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la 
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au fost depuse 
cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite pana la 31 ianuarie 2011. 
    (3) Modelul si continutul declaratiei prevazute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin 
comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de 
Sanatate. 
    (4) Dispozitiile prezentului titlu referitoare la contribuabilii prevazuti la art. 296^3 lit. 
c) si obligatiile de plata a contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de 
asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale, altele decat cele de natura 
salariala, platite acestor persoane, se completeaza cu prevederile art. III din Ordonanta de 



urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare." 
    ART. II 
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
    1. Articolul II va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. II. - La calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent in cazul 
transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul 
societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli: 
    1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea 
neta aferent/aferenta acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza 
castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de 
impunere de 1% si, respectiv, 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net 
anual. 
    2. Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilata pierderii 
nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 
1 iulie 2010-31 decembrie 2010. 
    Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra 
castigului net anual aferent anului 2011. 
    3. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se determina castigul net/pierderea 
neta aferent/aferenta acestei perioade si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete 
anuale. 
    Impozitul aferent perioadei se determina prin aplicarea cotei de 16% la castigul net 
aferent perioadei, asimilat castigului net anual din care se deduce pierderea neta aferenta 
perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010. 
    Pierderea neta aferenta perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se asimileaza 
pierderii nete anuale si se reporteaza potrivit prevederilor art. 80^1 alin. (2) si (3)." 
    2. Alineatele (13) si (27) ale articolului III vor avea urmatorul cuprins: 
    "(13) Platitorii de venit, in vederea declararii evidentei nominale a persoanelor care 
realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala si a 
contributiilor individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj corespunzatoare 
veniturilor respective, au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare 
celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, declaratia privind obligatiile de 
plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 
296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    .................................................................. 
    (27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus fata de obligatia fiscala, cele 
platite ca urmare a unei erori de calcul, precum si cele platite ca urmare a aplicarii 
eronate a prevederilor legale se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, in 
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." 
    3. Sintagma "de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat" din 
cuprinsul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, 



publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu 
modificarile ulterioare, se inlocuieste cu sintagma "de 5 ori castigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat". 
    ART. III 
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea 
jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 
iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, se modifica si 
se completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a 
autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si taxa de acces prevazuta la alin. 
(4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se aloca anual 
prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru 
Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se vireaza lunar din 
buget la nivelul incasarilor." 
    2. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, permit 
accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore 
in intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoana, iar organizatorii de jocuri de noroc tip 
slot-machine incaseaza biletul de intrare numai de la jucatori. 
    (5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare 
persoana care intra in cazinou, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de 
noroc. 
    (6) Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata 
perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete. 
    (7) Biletele de intrare se vor emite in conditiile stabilite prin ordin al ministrului 
finantelor publice." 
    3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 14. - (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de 
noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a taxei de acces prevazute la 
art. 13 alin. (4), precum si nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de 
operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevazute in anexa care face 
parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si pot fi modificate prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice." 
    4. La articolul 14 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu 
urmatorul cuprins: 
    "d) sumele incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevazuta la 
art. 13 alin. (4) se vireaza in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare, pentru luna anterioara." 
    5. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Comisia poate dispune, pentru o perioada de cel mult 6 luni, masura suspendarii 
licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, in mod repetat, de catre 
organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea 
regulamentelor de joc care au facut obiectul aprobarii, avand ca rezultat prejudicierea 



participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de 
noroc in cazurile pentru care s-a prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante 
de urgenta masura de suspendare a autorizatiei, dupa caz." 
    6. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins: 
    "Art. 26^1. - Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie 
contraventie si se pedepseste cu amenda de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, 
si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice." 
    7. La anexa, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul 
cuprins: 
    "4. Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si 
pentru jocurile tip slot-machine: 
    A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 20 lei; 
    B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei." 
    ART. IV 
    Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este 
contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi 
desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de 
salarii si venituri asimilate salariilor." 
    2. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "ARTICOLUL 34 
    Competenta in cazul sediilor secundare 
    Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si 
venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala 
acestea se afla situate." 
    3. La articolul 97, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(4) In situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau 
fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul 
inspectiei fiscale/verificarii situatiei fiscale personale sunt incorecte, incomplete, false, 
precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitie, organele de 
inspectie vor ajusta baza impozabila si, respectiv, vor stabili obligatia fiscala prin 
utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, 
reglementate potrivit legii." 
    4. Dupa articolul 109 se introduce un nou capitol, capitolul III "Dispozitii speciale 
privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit", cuprinzand articolele 
109^1-109^4, cu urmatorul cuprins: 
    "CAPITOLUL III 
    Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit 
    ARTICOLUL 109^1 
    Reguli privind verificarea persoanelor fizice 
    (1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a 
ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit 
reglementat de titlul III din Codul fiscal, in conditiile prezentului cod, care se aplica in 



mod corespunzator. 
    (2) Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de 
natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine 
starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata. 
    (3) Verificarea prevazuta la alin. (1) consta in compararea intre, pe de o parte, 
veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia 
fiscala personala a contribuabilului. 
    (4) Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre, pe de o parte, veniturile 
declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala 
personala, acesta continua verificarea prevazuta la alin. (1) prin comunicarea avizului de 
verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte 
prevazute la alin. (6). Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate 
in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii 
de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei. 
    (5) In situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative conform alin. (4), 
acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la 
comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative 
sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 
de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului 
fiscal. 
    (6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele: 
    a) metoda sursei si cheltuirii fondului. Metoda consta in compararea cheltuielilor 
efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii; 
    b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda consta in analiza conturilor bancare si a 
fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea 
acestora cu sursele de venit si utilizarea lor; 
    c) metoda patrimoniului. Metoda consta in determinarea venitului impozabil pe baza 
cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. 
Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii 
patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei. 
    (7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevazute la alin. (6) se aproba prin 
hotarare a Guvernului. 
    (8) Obligatia de pastrare a secretului fiscal prevazuta la art. 11 se aplica functionarilor 
publici implicati in procedura de verificare a situatiei fiscale personale. 
    ARTICOLUL 109^2 
    Locul desfasurarii verificarii 
    Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse 
verificarii, la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta 
potrivit art. 106 alin. (3) din prezentul cod. 
    ARTICOLUL 109^3 
    Avizul de verificare 
    Avizul de verificare prevazut la art. 109^1 alin. (4) va cuprinde: 
    a) temeiul juridic al verificarii; 
    b) data de incepere a verificarii; 
    c) perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii; 
    d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii. Amanarea se 



poate solicita o singura data, pentru motive justificate; 
    e) solicitarea de informatii si inscrisuri relevante pentru verificare. 
    ARTICOLUL 109^4 
    Raportul de verificare si decizia de impunere 
    Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris in care se vor prezenta 
constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de 
impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in 
care nu se ajusteaza baza impozabila." 
    5. La articolul 111, alineatele (7)-(9) se abroga. 
    ART. V 
    (1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 11, 
18-28, 30, 31, 35-40 si 43-45, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I. 
    (2) Prevederile art. I pct. 99 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 
2011. 
    (3) Prevederile art. I pct. 29 si ale art. IV se aplica pentru veniturile realizate incepand 
cu anul fiscal 2011. 
    ART. VI 
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua 
numerotare. 
    ART. VII 
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se abroga: 
    a) art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 
18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    b) art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor 
salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.850/2006, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    c) art. 85 si 89 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si 
boli profesionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 12 
noiembrie 2009; 
    d) art. III alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri 
financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 
iunie 2010, cu modificarile ulterioare. 
    ART. VIII 
    Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 213 alineatul (2), literele c), d), f), i) si j) vor avea urmatorul cuprins: 



    "c) se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea 
varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a 
varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu 
handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani; 
    d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si 
cele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, 
respectiv cele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei 
privative de libertate, daca nu au venituri; 
    ................................................................ 
    f) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si cei 
care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare 
stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii; 
    ................................................................ 
    i) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o 
perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri; 
    j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat 
pentru Culte, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse." 
    2. Articolul 215 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 215. - (1) Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate 
revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice 
ori fizice asimilate angajatorului, precum si persoanelor fizice, dupa caz. 
    (2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si persoanele 
asimilate angajatorilor au obligatia sa depuna lunar declaratia privind obligatiile de plata 
a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate. 
    (3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din 
agricultura si silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si 
dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun 
impozitului pe venit sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate cu care au 
incheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fata de fond." 
    3. La articolul 257 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins: 
    "a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri realizate 
din desfasurarea unei activitati dependente;". 
    4. La articolul 257, alineatul (2^1) se abroga. 
    5. La articolul 257 alineatul (5), litera a) va avea urmatorul cuprins: 
    "a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a) si d);". 
    6. Articolul 258 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 258. - (1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia 
sa calculeze si sa vireze la fond contributia stabilita de lege datorata pentru asigurarea 
sanatatii personalului din unitatea respectiva. 
    (2) Nerespectarea prevederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de 
servicii de baza, potrivit prevederilor art. 220. Diminuarea pachetului de servicii de baza 
are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei. 
    (3) Pentru perioada in care angajatorii suporta indemnizatia pentru incapacitate 
temporara de munca, acestia au obligatia de a plati contributia stabilita de lege, pentru 
salariatii aflati in aceasta situatie." 
    ART. IX 



    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile 
de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza: 
    1. La articolul 1 alineatul (1), litera A se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului 
de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;". 
    2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se abroga. 
    3. La articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a depune lunar declaratia 
privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate. 
    (4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a pune la dispozitia 
organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si 
actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de 
asigurari sociale de sanatate." 
    4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(3^1) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) sunt obligate sa depuna la casele de 
asigurari sociale de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, 
respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in 
conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite 
asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic 
de asigurari sociale de sanatate." 
    5. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a 
fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de 
management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat 
mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in 
cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti." 
    6. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care 
depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din 
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare 
prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a 
prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite 
reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate." 
    ART. X 
    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 
fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 
februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 19, litera f) va avea urmatorul cuprins: 
    "f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care 
nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e), in conditiile in care pentru 
aceste persoane asupra veniturilor respective exista obligatia, potrivit legii, de plata a 



contributiei de asigurari pentru somaj." 
    2. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 21. - Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 
sunt obligati sa depuna, potrivit prevederilor legale, pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare celei pentru care se datoreaza veniturile persoanelor respective, declaratia 
privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate, prevazuta de lege." 
    3. La articolul 22, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai 
mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si 
mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, 
in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj." 
    4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: 
    "a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor la care isi desfasoara activitatea 
asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii;". 
    5. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 26. - Angajatorii au obligatia de a calcula si de a plati lunar o contributie la 
bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de 
calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita 
potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la 
art. 19." 
    6. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 27. - (1) Angajatorii au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar, 
conform legii, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota 
prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul 
asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate 
obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19. 
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de 
serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19, sunt 
suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in 
care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii." 
    7. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 29. - Cotele contributiilor prevazute la art. 26 si 27, stabilite potrivit prevederilor 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cota contributiei prevazuta la art. 28, stabilita prin legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat, se pot modifica, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea 
cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurarilor sociale 
de stat." 
    8. La articolul 31, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 31. - (1) Termenul de depunere a declaratiei privind obligatiile de plata a 
contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege, este 
si termen de plata a contributiilor prevazute la art. 26 si 27." 
    9. La articolul 34 alineatul (1^1), litera a) va avea urmatorul cuprins: 
    "a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia 
perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de 
unitate, conform legii;". 



    10. La articolul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 35. - (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu 
suspendate, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata 
indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizeaza 
prin cumularea perioadei de asigurare realizate inainte de suspendare cu perioada de 
asigurare realizata dupa reluarea activitatii." 
    ART. XI 
    Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 
mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins: 
    "a) angajator - persoana fizica sau persoana juridica, cu exceptia institutiilor publice 
definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ce poate sa angajeze forta de munca pe baza de 
contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;". 
    2. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 7. - Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare 
in cota prevazuta de lege, aplicata asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de 
calcul al acestei contributii, realizate de salariatii incadrati cu contract individual de 
munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile 
legii." 
    3. La articolul 8, alineatul (3) se abroga. 
    ART. XII 
    Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: 
    - La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(2) Platile contributiilor la sistemele de asigurari sociale pentru victimele traficului de 
persoane se fac de catre autoritatile administratiei publice locale din bugetele locale, din 
sumele primite cu aceasta destinatie de la bugetul de stat. 
    (3) Sumele necesare platii contributiilor la sistemele de asigurari sociale pentru 
victimele traficului de persoane de catre autoritatile administratiei publice locale se aloca, 
anual, integral, prin legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, prin 
cuprinderea distincta in bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. 
    (4) Procedura privind virarea catre bugetele locale a sumelor prevazute la alin. (3), 
precum si plata contributiilor la sistemele de asigurari sociale pentru victimele traficului 
de persoane catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se aproba prin hotarare a 
Guvernului." 
    ART. XIII 
    Prevederile art. X se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 2, 5, 
6, 7 si 8, care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 
    ART. XIV 
    Perioadele de incapacitate temporara de munca prevazute de art. 34 alin. (1^1) lit. a) si 



de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate 
potrivit art. X pct. 9 si 10, sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. 
    ART. XV 
    Prevederile art. XI pct. 2 si 3 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 
2011. 
    ART. XVI 
    Prevederile alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri 
financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, modificate potrivit art. II, se aplica incepand 
cu veniturile platite in cursul lunii ianuarie 2011. 
    ART. XVII 
    Prevederile art. I pct. 99 si ale art. VII nu se aplica pentru calculul, plata si declararea 
contributiilor sociale obligatorii si contributiei la Fondul de garantare pentru plata 
creantelor salariale aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011. 
    ART. XVIII 
    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "f) declaratie nominala de asigurare - declaratia privind evidenta nominala a 
asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;". 
    2. La articolul 6 alineatul (1), punctul I, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera 
d), cu urmatorul cuprins: 
    "d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele 
salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil." 
    3. La articolul 6 alineatul (1), punctul VI se abroga. 
    4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 7. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii 
prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, institutiile care 
efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, 
precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 
6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna declaratia nominala de 
asigurare. 
    (2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), 
indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se 
stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice 
sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie 
nominala de asigurare rectificativa. 
    (3) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) 
sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare." 
    5. La articolul 11, alineatele (5), (6) si (7) se abroga. 
    6. La articolul 27 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul 



cuprins: 
    "c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 
alin. (1) pct. I lit. d) si pct. II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi; 
    ................................................................ 
    e) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2)." 
    7. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) Cotele de contributii de asigurari sociale, respectiv cota contributiei individuale de 
asigurari sociale si cota contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, sunt 
prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Cotele de contributii de asigurari sociale pot fi modificate prin legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat." 
    8. La articolul 31, alineatul (9) se abroga. 
    9. La articolul 32, alineatul (6) se abroga. 
    10. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 33. - Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 
asiguratilor este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare." 
    11. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 34. - Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de 
angajator este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare." 
    12. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 35. - (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri 
este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare." 
    13. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 37. - (1) Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres 
exceptate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    (2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in 
considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii." 
    14. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 39. - (1) Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta de lege se vireaza 
lunar de catre angajator, la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acesta este 
luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari 
sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil bugetului asigurarilor sociale 
de stat. 
    (2) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia 
individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de 
CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. 
    (3) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au 
depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit 
fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care 
acesta il administreaza. 
    (4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a 
depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre 
fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma 
reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri." 



    15. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 40. - (1) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), 
termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii 
urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. 
    (2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenul de plata a 
contributiei de asigurari sociale este prevazut in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare." 
    16. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 42. - Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), activitatea 
de colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de 
casele de pensii sectoriale, dupa caz." 
    17. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 44. - (1) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), 
neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut la art. 40 alin. (1) genereaza 
plata unor dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana 
la data achitarii sumei datorate, inclusiv. 
    (2) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1), se stabileste 
potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare. 
    (3) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul 
asigurarilor sociale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire la leu. 
    (4) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casele 
teritoriale de pensii. 
    (5) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se 
completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare." 
    18. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 48. - (1) In sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din 
insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de 
stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii 
prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2)." 
    19. La articolul 98, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "(5) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), la determinarea 
punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a 
constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, a raportului dintre 
cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari 
sociale aprobata pentru locuri de munca in conditii normale." 
    20. La articolul 129 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "c) casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului 
pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv al 
unui membru de familie al acestuia." 
    21. Articolul 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 175. - (1) Evidenta nominala a persoanelor asigurate din luna de raportare se 
realizeaza prin declaratia prevazuta la art. 296^19 alin. (1). 
    (2) Modelul declaratiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare sociala, 
precum si modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor si 
obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se 
aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si se publica in 



Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." 
                           * 
    Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala: 
    - art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a 
Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, publicata in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008; 
    - Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a 
anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adaugata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 
15 ianuarie 2010; 
    - Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la 
aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea 
anumitor servicii care prezinta risc de frauda, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 72 din 20 martie 2010; si 
    - Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a 
directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor 
aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE, publicata in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 50 din 27 februarie 2010. 
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                      Contrasemneaza: 
                   
                Ministrul finantelor publice, 
                    Gheorghe Ialomitianu 
 
                 Ministrul muncii, familiei 
                   si protectiei sociale, 
                      Ioan Nelu Botis 
 
                    Ministrul sanatatii, 
                       Cseke Attila 
 
            Ministrul administratiei si internelor, 
                  Constantin-Traian Igas 
 
                  Ministrul culturii si 
                 patrimoniului national, 
                     Kelemen Hunor 
 
            Secretariatul de Stat pentru Culte, 
                  Nicolae Adrian Lemeni, 
                    secretar de stat 
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